
 
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

เรื่อง    การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 ****************************   

  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570) ให้      
มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจำปี
จังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ แผนงาน โครงการ กิจกรรมและ
งบประมาณในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน จึงให้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565 ) โดยให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็น        
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทำ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบ จากการประชุม  ครั้งท่ี 2/2564  
วันท่ี 3 กันยายน 2564  และสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ีหนึ่ง ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี        
22  กันยายน 2564  นั้น 

  อาศัยอำนาจตามความในหมวดท่ี  ๕  ข้อ  ๒๔  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561  
จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น  
รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ีกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ.2566-2570)  

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   23    กันยายน   พ.ศ.  2564 

 

 

 

       (นายวีระชาติ  จันทรภรณ์) 

          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

 
 

  
 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารสว่นตำบลหัวเรือ 

คำนำ 
 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  
ต้องดำเนินการจึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนา
ท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนา
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือได้  โดยได้ดำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจท่ี
เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นท่ี
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมา
วิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสนอแนะผู้บริหารท้องถิ่น 
๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
   

  บัดนี้   สภาองค์การบริหารส่วนหั วเรือ   ได้พิ จารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  ในคราวประชุม  สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖4  
เมื่อวันท่ี 22  กันยายน  ๒๕๖4  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวเรือ  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และดำเนินการประกาศใช้ต่อไป   
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  ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.ด้านกายภาพ 

1.1  ประวัติตำบลหัวเรือ 

 เมื่อประมาณปี พ .ศ. 2327  มีนายนาค  เดิมมีภูมิลำเนาอยู่หนองบัวลำภู  เมื่อปี  พ.ศ. 2322   ได้พา
ครอบครัวติดตาม  พระวอพระตา  ลงมาจนถึงเมืองอุบล  ต่อมา  เฒ่านาคได้พาครอบครัวออกจากเมืองอุบล             
เพื่อหาทำเลท่ีเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพจนมาถึงบริเวณท่ีคิดว่าเหมาะสมเป็นทุ่งกว้างใหญ่  คือทุ่งหนองโน จึงต้ังบ้าน
อยู่ถัดจากหนองโนมาทางทิศเหนือ  และต้ังช่ือหมู่บ้านว่า บ้านตองหมอน ซึ่งมีวัดต้ังอยู่  (ไม่ปรากฏว่าใครสร้าง) ต่อมาได้
ช่ือว่า “วัดอุงมุง” หรือดอนอุงมุง  ลักษณะของทุ่งหนองโน เป็นท่ีรวมของแม่น้ำหลายสายไหลมาผ่าน  เช่น ร่องน้ำ  
หนองจอก  ร่องน้ำหนองยาง   ร่องน้ำหนองจำนัก  ร่องน้ำห้วยเม็ก  ร่องน้ำห้วยบ่อแรก หน้าฝนน้ำจะท่วมทุ่งนาทำให้
การสัญจรไปมามีความลำบากนั้นเฒ่านาคพร้อ (เข้าใจว่าเป็นวัดเก่าใต้บ้านหัวเรือ  หมู่ท่ี 1)  พอสร้างเรือเสร็จยังไม่ได้ใช้
งาน  ก็เกิดเหตุไฟไหม้ป่าลุกลามมาเรื่อยๆจนไหม้เรือเหลือเพียง  หัวเรือ  จึงให้เรียกสถานท่ีนั้นว่า “ดอนหัวเรือ” ต่อมา  
พ.ศ.  2330  เฒ่านาคจึงย้ายบ้านมาสร้างใหม่ทางเหนือห่างจากบ้านเดิมประมาณ  800  เมตรต้ังหลักฐานท่ีดอนหัวเรือ 
(ดอนบักหมี้) เมื่อสร้างเสร็จจึงได้ช่ือว่า “บ้านหัวเรือ” มาตราบเท่าทุกวันนี้ 
 เมื่อต้ังบ้านหัวเรือได้  2 – 3  เดือน  ก็มีครอบครัวอื่นได้ยินข่าวว่าบ้านหัวเรือมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์  
ธัญญาหาร  จึงมีครอบครัวพากันย้ายมาสมทบอีก 8 ครอบครัว  คือ  ครอบครัวเฒ่านาค  เฒ่าสเชาวรัตน์  เฒ่าเกาะ   
เฒ่าสงจางวาง  เฒ่าข้อมุงคุล  แม่เฒ่าหมาแพง  และครอบครัวสาวคู่สาวหนู  ซึ่งต่อมาบุตรหลานของบรรพบุรุษเหล่านี้   
ก็ได้พากันแยกย้ายออกไปต้ังบ้านเรือนใหม่อีก  เช่น  บ้านค้อ  บ้านหนองจอก  บ้านสำราญ  และหมู่บ้านอื่นๆ อีกใน
ตำบลหัวเรือ 

หลังจากนั้นประมาณ  10  ปี  มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งแยกกันไปแยกกันไปสร้างบ้านเรือนทางทิศทางเหนือของบ้าน
หัวเรือ  เรียกว่า  คุ้มยางเด่ียว  เรียกตามภูมิประเทศอันโดดเด่ียวของพื้นท่ีแถวนั้นปัจจุบันเรียกว่าคุ้มบ้านเหนือ  เล่ากันว่า
คุ้มยางเด่ียวสมัยนั้นเต็มไปด้วยหญ้าคา ป่าดง  มีเสือใหญ่คอยทำร้ายคนและสัตว์เล้ียงอยู่เป็นประจำ  ดังนั้น  การสัญจรไป
มาระหว่างคุ้มยางเด่ียว (บ้านเหนือในปัจจุบัน) กับคุ้มกกโพธิ์ท้ายวัด (บ้านหลุ่มในปัจจุบัน) แทบจะถูกตัดขาดออกจากกัน  
ด้วยเหตุนี้บา้นหัวเรือจึงเป็นบ้านขาดเข่ิง (ครึ่ง) และบ้านหัวเรือได้ต้ังเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2475 ตามกฎหมายลักษณะ
ปกครองท้องท่ี  พ.ศ. 2475  มีจำนวนหมู่บ้านท้ังหมด 16  หมู่บ้าน  พ.ศ. 2536 ได้แบ่งแยกหมู่บ้านออกไป 8 หมู่บ้าน
เพื่อตั้งเป็นตำบลขี้เหล็ก  ปัจจุบันตำบลหัวเรือมีหมู่บ้านท้ังหมด  16  หมู่บ้าน 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ มีขนาดพื้นท่ี  32.28  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  20,181  ไร่  สภาพ

พื้นท่ีท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์ โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนมาก และยังมีคลอง
ชลประทาน 

  ขนาดและที่ต้ัง 

 ตำบลหัวเรือต้ังอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองอุบลราชธานี  ระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี  ประมาณ  
17  กิโลเมตร  มีพื้นท่ีติดต่อกับอำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้แก่  บ้านสำราญ  และบ้านหัวเรือทอง หมู่ท่ี 
16 พื้นท่ีติดต่อกับตำบลยางสักกระโพหลุ่ม  อำเภอม่วงสามสิบ  และพื้นท่ีติดต่อกับตำบลแพงใหญ่  อำเภอเหล่าเสือโก้ก  
จังหวัดอุบลราชธานี  ได้แก่  บ้านอ้น  บ้านหนองยาง  บ้านทุ่งขามเหนือ  หมู่บ้านท่ีมี พื้นท่ีติดต่อกับตำบลไร่น้อย     
อำเภอเมืองอุบลราชธานี  ได้แก่ บ้านทุ่งขามเหนือ  (บางส่วน)  บ้านหนองจำนัก บ้านทุ่งหนองพอก (บางส่วน)  พื้นท่ี
ติดต่อกับตำบลขามใหญ่  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  ได้แก่  บ้านทุ่งหนองพอก (บางส่วน) บ้านหนองมุก  บ้านหนองเม็ก
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และมีพื้นท่ีติดต่อกับตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้แก่ บ้านหนองเม็ก(บางส่วน)  บ้านค้อ  บ้านหนองก่าน  
บ้านหัวเรือ  หมู่ท่ี 11  และบ้านสำราญ(บางส่วน) 
 ตำบลหัวเรือ  มีขนาดพื้นท่ี  32.28  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  20,181  ไร่  อาณาเขตติดต่อ 
ของตำบลหัวเรือมีดังนี้ 
 ทิศเหนือ     ติดต่อกับ   ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม    อำเภอม่วงสามสิบ  
                                                    และตำบลแพงใหญ่    อำเภอเหล่าเสือโก้ก 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ   ตำบลขามใหญ่     อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   ตำบลไร่น้อย     อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ   ตำบลขี้เหล็ก     อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 ตำบลหัวเรือ  แบ่งการปกครองออกเป็น  16  หมู่บา้น   จำนวนครัวเรือนท้ังหมด 2,986 ครัวเรือน                         
มีประชากรจำนวน  9,220  คน  โดยมีนายคำหมูน  กุลบุตร์  เป็นกำนันคนปัจจุบัน 
 

ลักษณะภูมิอากาศแผนที่ต้ังและอาณาเขตตำบลหัวเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของตำบลหัวเรือ  มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน  สามารถแบ่งได้  3  ฤดู                
มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.  ฤดูฝน  อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม   

2.  ฤดูหนาว  อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์   
3.  ฤดูร้อน  อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 
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2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  มีเขตการปกครอง  ท้ังหมดจำนวน  16  หมู่บ้าน  ดังตารางต่อไปนี้   
 
ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง บ้าน 

1 นายทองดี  สายแวว ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  1 บ้านหัวเรือ 
2 นายไพฑูรย์  สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  2 บ้านหนองมุก 
3 นายธีระวฒัน์  หอมหวล ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  3 บ้านหัวเรือ 
4 นายถนอม  เบ้าเงิน ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  4 บ้านหนองจอก 
5 นายคำหมูน  กุลบุตร์ กำนันตำบลหัวเรือ บ้านหนองยาง 
6 นายสมปอง  ศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  6 บ้านหนองเม็ก 
7 นายมีชัย  สายแวว ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  7 บ้านสำราญ 
8 นายบุญศรี  ผิวทอง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  8 บ้านหนองจำนัก 
9 นายสายันต์  สายแวว ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  9 บ้านค้อ 

10 นายศักดิ์  ศิริพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  10 บ้านอ้น 
11 นางจตุรพร   มหาพลชนะ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  11 บ้านหัวเรือ 
12 นายชาตรี  สายนะรา ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  12 บ้านหนองก่าน 
13 นายบุญลม  บำรุงผล ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  13 บ้านทุ่งหนองพอก 
14 นายประสิทธิ์  ผิวทอง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  14 บ้านหนองจิก 
15 นายวิชัย  จีนวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  15 บ้านทุ่งขามเหนือ 
16 นายชาตรี  เนื้องาม ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  16 บ้านหัวเรือทอง 

 2.2  การเลือกต้ัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  ได้มีการเลือกต้ังท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  เมื่อวันท่ี  13  

เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2555  โดยเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในคราวเดียวกัน แบ่งตามเขตการ
เลือกตั้ง จำนวน  16  เขตการเลือกตั้ง   

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  มีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้ 
ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1 คน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   

2  คนและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน รายละเอียดดังนี้ 
 นายวีระชาติ   จันทรภรณ์  ตำแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ   
 นายสมร        สายเคน     ตำแหน่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ   
 นางบังอร       คำพันธ์   ตำแหน่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ   
 นายสมหมาย  สายแวว    ตำแหน่ง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ   
ฝ่ายนิติบัญญัติ  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  31  คน   สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลเลือกสมาชิกสภาฯ  เป็นประธานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน  รองประธาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  1 คน  และเลขานุการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน  
รายละเอียดดังนี้ 
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นายจันทบาล   สีงาม       ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
นางดอกไม้      กสิภูมิ      ตำแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
จ่าสิบเอกสุชาติ  วรรณภูชา ตำแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  จำนวน  31  คน 
 

ลำดับ ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางดอกไม ้ กสิภูม ิ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 1  
2 นายวิลัย วิลัยคำ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 1  
3 นายจันทบาล สีงาม สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 2  
4 นายจันทา สายเบาะ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 2  
5 นายชาลี จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3  
6 นายปริญญา สายแวว สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3  
7 นายสุริยัน เพิ่มพูล สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4  
8 นายศักดิ์ศรี สายนรา สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4  
9 นายฐิติศักดิ์ วันดี สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5  

10 นายบุญสุข จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5  
11 นายจำลอง ธรรมสัตย์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6  
12 นายเจริญ   อุลัยศรี สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6  
13 นายบุญมา อยู่สุข สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7  
14 นายทวี สุบุญ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7  
15 นายทวี สิทธิจินดา สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8  
16 นางสาวประมวล จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9  
17 นายสุวิตร์ จันทร์มะณี สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9  
18 นายบัณฑิต             สายงาม สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10  
19 นายสอน จารุกมูล สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10  
20 นางผมทอง จิตรสิงห์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11  
21 นายประกิจ ยืดยาว สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11  
22 นายสมคิด นามวงค์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12  
23 นายสมพงษ์ หอมหวล สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12  
24 นางยุพิน สายสุพรรณ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13  
25 นายวิเชียร สายแวว สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13  
26 นายบัวผัน จิตต์สิงห์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 14  
27 นายสุรสิทธิ์ จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 14  
28 นายปรีชา คำพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15  
29 นายมณี รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15  
30 นายพิมล สายแวว สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16  
31 นางสาวฉวีวรรณ พิมพ์หล่อ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16  
 
 



 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารสว่นตำบลหัวเรือ         หน้า 5 

 

  

3.ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 

ตารางแสดงจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน 
 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร 

จำนวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านหัวเรือ 321 368 689 253 
2 บ้านหนองมุก 344 370 714 213 
3 บ้านหัวเรือ 227 284 511 246 
4 บ้านหนองจอก 295 314 609 183 
5 บ้านหนองยาง 416 408 824 250 
6 บ้านหนองเม็ก 328 323 651 180 
7 บ้านสำราญ 406 403 809 218 
8 บ้านหนองจำนัก 234 220 454 151 
9 บ้านค้อ 203 218 421 186 

10 บ้านอ้น 210 212 422 122 
11 บ้านหัวเรือ 355 344 699 259 
12 บ้านหนองก่าน 302 308 610 307 
13 บ้านทุ่งหนองพอก 260 263 523 154 
14 บ้านหนองจิก 201 178 379 110 
15 บ้านทุ่งขามเหนือ 260 241 501 134 
16 บ้านหัวเรือทอง 228 203 431 119 
รวม 16 หมู่บ้าน 4590 4657 9247 3085 

      

ที่มา :  สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองอุบลราชธานี  ข้อมูล  ณ  วันที่  24  มิถุนายน  2564 

  
4.  สภาพทางสังคม 

4.1 ด้านการศึกษา   

การศึกษาของประชากรในตำบลหัวเรือส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ (ระดับช้ันประถมศึกษา )  และอนาคต
แนวโน้มทางการศึกษาของประชากรตำบลหัวเรือจะมีการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น  ประชากรมีการศึกษามากขึ้น  เนื่องจาก
ประชาชนมีการต่ืนตัวและความสำคัญในด้านการศึกษาและการให้บริการด้านการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.ตำบลหัวเรือ)ส่งผลให้ประชากรของตำบลหัวเรือมีระดับการศึกษามากขึ้น 
 ตำบลหัวเรือมีสถานศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาในระบบ  จำนวน  5 แห่ง   ระดับมัธยม  จำนวน  1  แห่งและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  แห่ง   

4.2  การสาธารณสุข 
 การดำเนินงานด้านสาธารณสุข  ประชาชนในตำบลหัวเรือใช้บริการด้านสาธารณสุขจากศูนย์สุขภาพชุมชนตำบล
หัวเรือ   สถานประกอบการเอกชนและโรงพยาบาลของรัฐ  ตำบลหัวเรือมีสถานบริการด้านสาธารณสุขของรัฐ  1  แห่ง  
คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเรือ  สถานพยาบาลเอกชน  3  แห่ง 
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4.3  การสังคมสงเคราะห์  
ตารางแสดงสถิติผู้รับเบี้ยยังชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

 
 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ 
จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการ 
จำนวนผู้รับเบี้ยยัง

ชีพผู้ป่วยเอดส ์
1 บ้านหัวเรือ 146 42 1 
2 บ้านหนองมุก 142 28 1 
3 บ้านหัวเรือ 92 20 - 
4 บ้านหนองจอก 105 33 - 
5 บ้านหนองยาง 152 36 - 
6 บ้านหนองเม็ก 103 32 - 
7 บ้านสำราญ 136 43 3 
8 บ้านหนองจำนัก 53 17 - 
9 บ้านค้อ 64 16 - 

10 บ้านอ้น 66 17 - 
11 บ้านหัวเรือ 127 37 - 
12 บ้านหนองก่าน 96 28 - 
13 บ้านทุ่งหนองพอก 72 12 - 
14 บ้านหนองจิก 72 22 2 
15 บ้านทุ่งขามเหนือ 71 31 - 
16 บ้านหัวเรือทอง 71 20 1 
รวม 16 หมู่บ้าน 1,568 435 8 

ที่มา: กองสวัสดิการสงัคม  อบต.หัวเรือ  ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน  2564 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 

สภาพการคมนาคมภายในตำบลหัวเรือโดยท่ัวไปสะดวกมีถนนลาดยาง  3  สายผ่านหมู่ท่ี  1,2,3,4,5,6,7,8, 
9,11 และหมู่ท่ี 12  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน  และเส้นทางการคมนาคมตามซอยต่างๆของหมู่บ้าน
ในตำบลหัวเรือเป็นถนนคอนกรีตและถนนลูกรังตามศักยภาพและความพร้อมด้านงบประมาณในแต่ละปี 
 การเดินทางจากอำเภอเมืองอุบลราชธานีมาตำบลหัวเรือ  สามารถใช้เส้นทางการคมนาคมทางบกได้อย่าง
สะดวกสบายและมีรถโดยสารประจำทางให้บริการ  ได้แก่  รถโดยสารประจำทางสายม่วงสามสิบ – อุบลฯ สายยางสัก
กระโพหลุ่ม – อุบลฯ   และรถโดยสารประจำทางของบริษัทต่างๆ ท่ีผ่านเส้นทางถนนชยางกูร 

5.2  การไฟฟ้า 
ตำบลหัวเรือได้ใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี   ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนจำนวน    

2,833 ครัวเรือน 
5.3  การประปา 
ตำบลหัวเรือมีการให้บริการระบบประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคประจำหมู่บ้าน  จำนวน  18  แห่ง โดยมี

แหล่งน้ำดิบจากน้ำบ่อบาดาล  จำนวน  17  แห่งและมีแหล่งน้ำดิบจากน้ำใต้ดิน  จำนวน  1  แห่ง   
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5.4  การไปรษณีย์ 
ตำบลหวัเรอืมไีปรษณีย ์จำนวน  1  แหง่  ใหบ้รกิาร  รบั–ส่งจดหมาย  ส่งพสัดุและรบัส่งธนาณัติ  ต้ังอยูห่มูท่ี่ 1  

บ้านหัวเรือ  ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลหัวเรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีพื้นท่ีการเกษตร  17,479  ไร่  รองลงมาคือ   

อาชีพค้าขาย  รับจ้างท่ัวไป  และรับราชการ  พื้นท่ีถือครองการเกษตรท้ังหมด  17,479  ไร่ 
1.  พืชท่ีนา   14,164  ไร่ 
2.  พื้นท่ีสวน   2,826  ไร่ 
3.  อื่นๆ           489  ไร่ 

สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
ข้าว 

1.  ข้าวเจ้านาปี  พันธุ์ที่นิยมปลูก  ขาวดอกมะลิ  105  ร้อยละ  60 
2.  ข้าวเหนียวนาปี  พันธุ์ที่นิยมปลูก  กข.6  ร้อยละ  35 
3.  ข้าวอื่นๆ  พันธุ์ที่นิยมปลูก  กข. 15  ร้อยละ  5 

พืชผัก 
1.  พริก  พันธุ์ที่นิยมปลูก   พริกหัวเรือ ,จินดา 
2.  ข้าวโพดฝักสด  ข้าวโพดข้าวเหนียว  พันธุ์ที่นิยมปลูก  ข้าวโพดหวาน 
3.  ถั่วฝักยาว  พันธุ์ที่นิยมปลูก  ถั่วฝักยาวตราศรแดง 

ไม้ผล 
1.  มะม่วง  พันธุ์ที่นิยมปลูก   เขียวเสวย ,มะม่วงแก้ว 
2.  มะนาว  พันธุ์ที่นิยมปลูก   มะนาวแป้น 

สภาพการเพาะปลูกพืชโดยท่ัวไป 
1.  การเพาะปลูกพืชในฤดูฝน  การปลูกข้าวนาปีโดยอาศัยน้ำฝนจำนวน  14,164  ไร่ 
2.  การปลูกพืชฤดูแล้ง  เนื่องจากตำบลหัวเรือไม่อยู่ในเขตชลประทาน  เกษตรกรส่วนมากจะปลูกพืช      

สวนครัวเช่น  หอม  กระเทียม  พริก  มะเขือ  ถั่วฝักยาว  เนื้อที่ประมาณ  2,293  ไร่ 
สถานการณ์ข้าว   
 ตำบลหัวเรือส่วนใหญ่ปลูกข้าวนาดำ  จะปลูกข้าวเจ้า  75%  ข้าวเหนียว 25  %  
  -ระยะปักดำ  โดยเฉล่ีย  25 x 25  ซม. 
  -การใส่ปุ๋ยเกษตรส่วนมากใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต  โดยใช้ปุ๋ยเกรด  16 – 16 – 8,  16 – 16 – 16, 
15 – 15 – 15  และมีการใช้ปุ๋ยยูเรีย  46 – 0 – 0 และแอมโมเนีย  ซัลเฟต  21 – 0 – 0 ,อัตราใส่ขึ้นอยู่กับฐานะ
ของเกษตรกรและจะใส่ประมาณ  10 – 15  กิโลกรัม / ไร่ 
  -การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  เกษตรกรจะช่วยเหลือตนเองเมื่ อศัตรูพืชระบาด  ศัตรู ท่ีพบ คือ              
โรคไหม้,  เพล้ียไฟ ,หนอนกอ, หนอนกระทู้กล้า,ด้วงกุหลาบ  แต่ถ้าเกษตรกรรายใดมีศัตรูระบาดมาก  จะมาขอคำแนะนำ
จากทางราชการและรับการสนับสนุนต่อไป 
  -ยาเคมี  เกษตรกรนิยมใช้ยาป้องกันกำจัดเช้ือราฟูราดา และสารเคมีกำจัดปูนาตลอกจนยาปราบศัตรูพืช 
  -การเก็บเกี่ยว เกษตรกรส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวระหว่างเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคมของทุกปี 
  -ผลผลิตท่ีได้  400  กก./ไร ่
  -การตลาด  เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกข้าวเจ้าเพื่อการจำหน่ายส่วนข้าวเหนี่ยวจะเก็บไว้บริโภค  ตลาด
จำหน่ายข้าวคือ  สหกรณ์การเกษตรและการตลาดเพื่อลูกค้า ธกส.  โรงสีข้าเอกชนและพ่อค้าต่างถิ่นมารับซื้อตามหมู่บ้าน 
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สถานการณ์การปลูกพริก 
 ตำบลหัวเรือมีพื้นท่ีปลูกพริกจำนวน  2,200  ไร่  พันธุ์ที่นิยมปลูกคือ  พริกหัวเรือ  พริกจินดา  สำหรับฤดูการ
ปลูกอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
 -การป้องกัน / กำจัดศัตรูปลูก  เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพริกโรคโคนเน่า ใบหงิก  
ไร  และโรคกุ้งแห้ง 
 -ปุ๋ยท่ีใช้  คือ  ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลไก่)   ปุ๋ยเคมีสูตร  15 – 15 – 15 
 -การเก็บเกี่ยว  เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวพริกสดจำหน่าย ถ้าช่วงไหนพริกราคาต่ำจึงเก็บไว้ตากทำทำพริกแห้ง 

-ผลผลิตเฉล่ีย  2,00  กก./ไร่ 
-ตลาดจำหน่าย  มีพ่อค้ารับซื้อท่ีหมู่บ้าน 
6.2 การประมง 
การเล้ียงปลาไว้ในบ่อเป็นปลากินพืชโดยให้อาหารเสริมบ้างเป็นครั้งคราว   
6.3 การปศุสัตว์ 
เล้ียงโค  กระบือ  สุกร   เป็ดและไก่   
6.4 การบริการ 
 
ลำดับ ประเภท จำนวน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

สถานีบริการน้ำมัน , ปั๊มหลอด 
ร้านค้าเบ็ดเตล็ด 
อู่ซ่อมรถยนต์,รถจักรยานยนต์ 
ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม 
ฟาร์มสัตว์(โค,สุกร,ไก่) 
ร้านอาหาร, กาแฟ,เนื้อยาง,หมูกะทะ 
ตลาด 
โรงงานกระดาษ 
โรงแก๊ส 
เต้นท์รถ/ศูนย์จำหน่ายรถมือสอง 
ร้านค้าชุมชน/ศูนย์สาธิตการตลาด 
โรงฆ่าสัตว์ 
โรงงานผลิตน้ำด่ืม 

        3   แห่ง 
        95 แห่ง 
        54 แห่ง 
        17 แห่ง 
          5 แห่ง 
        21 แห่ง 
          3 แห่ง 
          1 แห่ง 
          2 แห่ง 
          6 แห่ง 
          1 แห่ง 
          1 แห่ง 
          3 แห่ง 

ที่มา : กองคลงั  อบต.หัวเรือ  ข้อมูล ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2564 

6.5  แรงงาน 
 ประชากรตำบลหัวเรือจะการอพยพแรงงานเพื่อไปทำงานต่างถิ่น  ในช่วงหลังจากฤดูการทำนา                       

คือ  เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน   
7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 
     ประชาชนท้ังหมดของตำบลตำบลหัวเรือส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา  
ได้แก่ 
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1.  วัด  จำนวน  13 แห่ง 
-  วัดหัวเรือ  สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  1 
-  วัดหนองมุก  สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  2 
-  วัดหนองยาง  สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  5 
-  วัดหนองเม็ก  สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  6 
-  วัดทุ่งเศรษฐี  สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  6 
-  วัดสำราญ  สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  7 
-  วัดหนองจำนัก  สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  8 
-  วัดบ้านอ้น  สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  10 
-  วัดทุ่งหนองพอก สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  13 
-  วัดหนองจิก  สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  14 
-  วัดป่าโพธิภาวนาวัน สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  14 
-  วัดทุ่งขามเหนือ สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  15 

         2.  สำนักสงฆ ์ จำนวน  1  แห่ง  (ยังไม่ได้รับประกาศจัดต้ังเป็นวัด) 
                               -  สำนักสงฆ์ป่าศรีหัวเรือทอง สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  16 

7.2  ประเพณี ภาษาถิ่น 
ตำบลหัวเรือมีวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น คือ วัฒนธรรมด้านภาษา ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบล    

หัวเรือ ใช้ภาษาไทยอีสาน(ภาษาลาว)ในการติดต่อส่ือสาร  นอกจากนี้ยังมีความเช่ือท่ีได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
และความเช่ือท่ีได้ส่ังสมจากประสบการณ์ของตนเองจนกลายมาเป็นความเช่ือท่ียึดปฏิบัติในการดำรงชีวิต  เช่น  ความ
เช่ือเรื่องภูตผีปีศาจ  เรื่องไสยศาสตร์  โชคลางของขลังและความเช่ือในการทำมาหากิน  เป็นต้น 

ตารางสรุปประเพณีและวัฒนธรรมท่ีสำคัญในท้องถิ่น 
 

ลำดับ เดือน บุญประเพณีท่ีจัดขึ้นในแต่ละเดือน ลักษณะของกิจกรรมและความสำคัญ 
ของแต่ละประเพณี 

1 เดือนสี่ บุญพระเวสสนัดรหรือ 
บุญมหาชาติประจำป ี

- กล่าวถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ได้เสวยชาติเป็น
เวสสันดรชาดกในชาติสุดท้ายก่อนเกิดเป็น
พระพุทธเจ้า  ชาวบ้านร่วมกันฟังพระธรรมเทศนา   
ซึ่งมี  13  กัณฑ์   มีพระคาถา  1,000 พระคาถา
และต้องเทศน์ให้เสร็จภายในวันเดียว 

2 เดือนห้า บุญประเพณีสงกรานต์ - เป็นวันกตัญญู  เมื่อถึงวันท่ี  13  เมษายนของทุกปี  
ในช่วงเช้าชาวบ้านจะร่วมกนัทำบุญตักบาตรท่ีวัดและ
ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป  สรงน้ำพระสงฆ์และรดน้ำ
ขอพรผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 

3 เดือนหก บุญบั้งไฟ - ประชาชน  ภาครัฐและภาคเอกชนในตำบลหัวเรือ
ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟข้ึนอย่างยิ่งใหญ่
เพื่อให้เป็นงานการท่องเท่ียวของตำบล  ในงานมีการ
จัดกิจกรรมมากมาย อาทิ  การแข่งขันฟ้อนรำ การ
ประกวดบั้งไฟสวยงาม  การแข่งขันเส็งกลองใหญ่เป็น
ต้น  ในวันรุ่งข้ึนจะมีการแข่งขันจุดบั้งไฟข้ึนสูง 
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ลำดับ เดือน บุญประเพณีท่ีจัดขึ้นในแต่ละเดือน ลักษณะของกิจกรรมและความสำคัญ 
ของแต่ละประเพณี 

4 เดือนแปด บุญเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา - สืบเนื่องมาจากสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงจำกัด
พระภิกษุจำพรรษาเฉพาะในเขตวัดเท่านั้น  ไม่ให้ธุดงค์
ไปพักค้างคืนนอกเขต เป็นเวลา  3  เดือน และในวัน
อาสาฬหบูชา  ตรงกับวันข้ึน  15  ค่ำ  เดือน  8   
เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ ไตรสรณะครบ
สามองค์  ซึ่งชาวบ้านจะร่วมกันเวียนเทียนท่ีวัดใน 
ตอนเย็น 
- กิจกรรมสำคัญในเทศกาลเข้าพรรษา  ตำบลหัวเรือ 
จัดให้แต่ละหมู่บ้านมีการแข่งขันการ ขับร้องสรภัญญะ
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและ   วัฒนธรรมท่ีดีงามให้สืบไป 

5 เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน - คนโบราณเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า  เดือนดับหรือสิ้น
เดือน  ชาวบ้านได้จัดเตรียมข้าวปลา  อาหารเพื่อไป
ทำบุญตักบาตรและอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษท่ี
ล่วงลับและได้จัดอาหารคาวหวานทุกอย่างลงในใบตอง
ท่ีเย็บติดกันสองห่อ  เรียกว่าห่อข้าวน้อย  พอถึงเวลา
ประมาณ 04.00  น. พระสงฆ์จะตีกลองสัญญาณ
โบราณ  เรียกว่า   ตีกลองศึก  ชาวบ้านพากันนำห่อ
ข้าวน้อยไปแจกจ่ายห้อยไว้ตามกิ่งไม้และกำแพงวัด 

6 เดือนสิบ บุญข้าวสาก - เมื่อถึงวันขึ้น 15  ค่ำ เดือน 10  ชาวบ้านได้จัด
ข้าวปลาอาหารพร้อมคาวหวานลงในตองกล้วยท่ี
เย็บติดกันสองห่อ  และนำไปอุทิศส่วนกุศลให้
บรรพบุรุษท่ีอยู่ตามหัวไร่    ปลายนาเพื่อจัดเล้ียงผี
ตาแฮก 

7 เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษาและประเพณี 
ปราสาทผ้ึง 

- พระสงฆ์เดินธุดงค์วิปัสสนาไปตามสถานท่ี
ต่างๆ ได้โดยไม่เป็นอาบัติ 

- ประเพณีปราสาทผ้ึงนิยมทำกันหลังจาก
เทศกาลออกพรรษา  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้
บรรพบุรุษท่ีล่วงลับและเช่ือกันว่าถ้าทำในช่วง
หลังเทศกาลออกพรรษาจะได้บุญกุศลมาก 

8 เดือนสิบสอง บุญกฐิน - การทำบุญกฐินเริ่มทำกันต้ังแต่วันแรม  1 ค่ำ   
เดือน  11  -  ขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  12  การ
ทำบุญกฐินถือว่าได้บุญกุศลมาก 

 
 
7.3  ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ภูมิปัญญาชาวบ้านของตำบลหัวเรือส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ  ทำให้เกิดองค์ความรู้ในชุมชน

และได้สืบทอดความรู้นั้นไปสู่ชนรุ่นหลัง  
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8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ำ 
ตำบลหัวเรือ  มีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบ  มีลำห้วยไหล่ผ่านหลายสาย  ราษฎรในตำบลสามารถใช้ประโยชน์ในด้าน

การเกษตร  การปศุสัตว์  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและเป็นแหล่งอาหารของราษฎรในตำบล  หัวเรือ  ตำบลหัวเรือมี 
ลำห้วยไหล่ผ่าน  จำนวน  5  สาย  ได้แก่ 

1.  ลำห้วยบ่อแก  ไหลผ่านบ้านหัวเรือ หมู่ท่ี  1 , บ้านค้อ  หมู่ท่ี  9 ,และบ้านหวัเรือ  หมู่ท่ี  1 
2.  ลำห้วยพิมาน  ไหลผ่านบ้านหนองมุก  หมู่ท่ี  2  และบ้านหนองเม็ก  หมู่ท่ี  6  เป็นลำห้วยกั้นอาณาเขต

ระหว่างตำบลหัวเรือกับตำบลขามใหญ่ 
3.  ลำห้วยวังยาง  ไหลผ่านบ้านหัวเรือ  หมู่ท่ี  1  , บ้านค้อ  หมู่ท่ี  9  และบ้านหนองเม็ก  หมู่ท่ี  6             

เป็นลำห้วยกั้นอาณาเขตระหว่างตำบลหัวเรือกับตำบลขี้เหล็ก 
4.  ลำห้วยบัวบ่ัว  ไหลผ่านบ้านหนองจำนัก  หมู่ท่ี  8,  บ้านทุ่งขามเหนือ  หมู่ท่ี  15  บ้านหนองยาง หมู่ท่ี  5 , 

บ้านหนองจอก  หมู่ท่ี  4 และบ้านหัวเรือ  หมู่ท่ี  1  
5.  ลำห้วยวังโฮ  ไหลผ่านบ้านสำราญ  หมู่ท่ี  7,  บ้านหัวเรือ  หมู่ท่ี  3,  บ้านอ้น  หมู่ท่ี  10 และบ้าน               

ทุ่งขามเหนือ  หมู่ท่ี  15  เป็นลำห้วยกั้นอาณาเขตระหว่างตำบลหัวเรือกับตำบลยางสักกะโพหลุ่ม  อำเภอม่วงสามสิบ  
และกั้นระหว่างตำบลหัวเรือกับตำบลแพงใหญ่  กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก 
 นอกจากนี้  ตำบลหัวเรือยังมีแหล่งน้ำสาธารณะซึ่งเป็นแหล่งน้ำท่ีชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันในหมูบ่้าน   
จำนวน  14  แห่ง  ได้แก่ 

ลำดับท่ี ช่ือแหล่งน้ำ สถานท่ีต้ัง 
1 หนองแบง บ้านหนองมุก           หมู่ท่ี  2 
2 หนองอีหล่อน บ้านหัวเรือ              หมู่ท่ี  3 
3 หนองไผ่ บ้านหัวเรือ              หมู่ท่ี  3 
4 หนองไฮ บ้านหัวเรือ              หมู่ท่ี  3 
5 หนองหัวลิง บ้านหัวเรือ              หมู่ท่ี  16 
6 หนองมันปลา บ้านหนองจอก         หมู่ท่ี  4 
7 หนองจอก บ้านหนองจอก         หมู่ท่ี  4 
8 หนองเม็ก บ้านหนองเม็ก          หมู่ท่ี  6 
9 ชลประทานหนองช้างใหญ่ บ้านสำราญ             หมู่ท่ี  7 

10 หนองจำนัก บ้านหนองจำนัก        หมู่ท่ี  8 
11 หนองไฮ บ้านหนองก่าน          หมู่ท่ี  12 
12 หนองแสง บ้านหนองก่าน          หมู่ท่ี  12 
13 หนองจิก บ้านหนองจิก            หมู่ท่ี  14 
14  หนองแคน บ้านทุ่งขามเหนือ       หมู่ท่ี  15 

 
 
-บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  จำนวน  423  บ่อ   

  -บ่อตอกเพื่อการเกษตร  จำนวน  1,793  บ่อ 
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 8.1 ทรัพยากรดินและการใช้ดิน 

 ทรัพยากรดินในตำบลหัวเรือ  ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย  มีการระบายค่อนข้างดีมีความอุดม
สมบูรณ์สูงเหมาะแก่การทำการเกษตร 
 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน  ตำบลหัวเรือมีพื้นท่ีท้ังหมด  32.28  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  20,181  ไร่  มี
สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินดังนี้ 

1.  ท่ีป่าไม้       795    ไร่  คิดเป็นร้อยละ  4 
2.  พื้นท่ีถือครองทางการเกษตร  16,990  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 84 
3.  พื้นท่ีอาศัยและการพาณิชยกรรม 1,771  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  8 
4.  พื้นท่ีต้ังหน่วยงานของรัฐและสถานท่ีศึกษาในตำบลหัวเรือ  625  คิดเป็นร้อยละ  4 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
 

 วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่  การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบัน
หลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข
เป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโต
ของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 
 ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผน
และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคล่ือนไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว        เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
  (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
  (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

๑.1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปช่ัน 
สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

  (๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
1.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ     การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้  
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่  โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เช่ือมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วง
โซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบ
การดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด 
และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่ม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยการยกระดับบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเท่ียว      และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
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(๔) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

1.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ี
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวท่ีมั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้
ความสำคัญ อาทิ 

  (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 

(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
1.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื่อเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล้ำไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ี
ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 

  (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

1.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   เพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมท้ังมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

  (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

1.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
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(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้

เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพื้นท่ี ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจั ดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย  โดยจะต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อท่ีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคล่ือน
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๑. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมายและภาพในอนาคต
ของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นท่ีเข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกำหนดตัวช้ีวัดท่ีสามารถวัด
ผลสัมฤทธิ์ได้ 
 ๒. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผน
ในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้
สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคล่ือนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ี
จะกำหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบในทุกระดับ 
 ๓. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล้องต้ังแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การนำไปสู่การปฏิบัติ และ
การติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกำหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 

  การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโขงเจียม  มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ องค์การบริหารส่วน  
โขงเจียม จึงได้จัดทำแผนท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

             และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค  เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
 1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบหลักการของ
การวางแผนท่ีน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วน
ร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง    
มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

๒. การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)  
 เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี สศช. ได้จัดทำขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อป ี

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉล่ียร้อยละ ๒.๕ ต่อป ี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉล่ียร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉล่ียร้อยละ ๗.๕  ในขณะท่ีปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อป)ี 

๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ 

(๑ ) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

(๒)  การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
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(๓)  สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคน 
๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

(๑)  การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒)  บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 
 

๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑)  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒)  ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(๓)  เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔)  เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 
(๕)  มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 

๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑)  การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒)  ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(๓)  มีการกระจายอำนาจท่ีเหมาะสม 
 

 4. แนวทางการพัฒนา 
 4.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

4.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ังด้านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมท้ังสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงท้ังเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

4.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิต      มีความยืดหยุ่นในการเคล่ือนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพื้นท่ีการผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคล่ือนย้ายไปสู่สาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานท่ี
เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

4.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคน
ไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดท่ีมีแบรนสินค้าและช่องทางการตลาดท่ีเป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อ
ยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
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4.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

 เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ  ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาท่าเรือท่ีมีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน  และ
อุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

 
4.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
        ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปล่ียนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเช่ือมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับท่ีจ้าเป็นสำหรับการ
สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นท่ีและความต้องการของ
ตลาดต้ังแต่ต้นน้าถึงปลายน้าท้ังด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของ
คนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์   ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณา
พันธุ์พืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ีและแหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการ
ป้องกันความเส่ียง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          
และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยง
กันเป็นโครงข่ายท้ังทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการ
ท่องเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวให้ครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเท่ียวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเท่ียวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมท้ังส่งเสริมการ
พัฒนาเชิงพื้นท่ีในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวของพื้นท่ีท่ีมีความเช่ือมโยง
ท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเท่ียว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงด้านการ
ท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพื่อให้
เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมท้ังระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยง
การผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง
การผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวด้าน
การค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมท้ังปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคล่ือนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ท้ังภาคการผลิต การตลาด การ
บริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนา
ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดต้ังสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

4.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
4.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กต้ังแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
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สมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

4.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง  
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน

เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกำลังคนท้ังระบบการศึกษา

ต้ังแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาส่ือเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนให้สอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและส่ือเพื่อการเรียนรู้ 

4.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุท้ังในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยู่อาศัยสำหรับ

ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหล่ือมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายท่ีมีการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติท้ังในด้านศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะท่ีมีต่อสุขภาพของประชาชน 

4.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  
 โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนา

ระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสำหรับผู้สูงอายุ 

4.๓ การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
4.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  
 มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนา

ทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง 
เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ 
เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ี
สอดคล้องกับพื้นท่ี สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร  ลดต้นทุนทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

4.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก  
 (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 

โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  
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 (๒) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค 
กำหนดเป็นนโยบายท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ  

 (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานท่ีจำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized 
Welfare) ท่ีคำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน  โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน               
(Cost Sharing) 

4.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  
 โดยปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยท่ีไร้ท่ีดินทำกินและยากจนได้มี

ท่ีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในท่ีดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นท่ีเป้าหมายได้
อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน 
และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมท้ังปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีมรดก และ
ภาษีส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

4.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  
 การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริม

ศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความ
เหล่ือมล้ำ เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน เป็นต้น 

 

4.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  
 เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง  ท้ังด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้าน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบ
สาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการ
บริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  
 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศท้ังด้านการค้า  การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการ  เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน  และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
ต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  ให้ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนใน

ภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมท้ังส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดน
โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่าง
ไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 

4.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคำนึงถึง

ขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำระบบสารสนเทศมาใช้
เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
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เป็นธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  จัดสรรท่ีดิน
ให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทำฐานข้อมูลท่ีดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดิน
ในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และกำหนดมาตรการป้องกันการถือครองท่ีดินของคน
ต่างชาติ บริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
น้ำ จัดต้ังองค์กรบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นท่ี เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้นำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของ 
ชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้ำแร่มาใช้ประโยชน์  คำนึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ท่ีก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

4.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช้แล้วท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขับเคล่ือนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อ
ส่ิงแวดล้อม การศึกษาเพื่อส่ิงแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

4.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่
ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทำ
การเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มี
บทบาทมากขึ้นในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

4.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง
อากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด
เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีกำจัดในพื้นท่ีวิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ท่ีเหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการท่ียั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย 

4.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคล่ือนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพื้นท่ีชายฝ่ัง พัฒนาเมืองท่ี
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบ
นิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจ
ต่อเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงใน
อนาคต 

 

4.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
4.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ
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ของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละ        
ยุคสมัย ฯลฯ 

4.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคล่ือนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

4.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานท่ีมีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมากและเป็นโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง 

 1.3 แผนพัฒนาภาค /แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
➢ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  แผนพัฒนาภาค เป็นแผนท่ีท่ียึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัด   ท้ัง ๔ ภูมิภาค
ขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบ
ไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา         
ภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียมนั้นต้ังอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียมมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการเกษตร  การท่องเท่ียว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีท้ัง
ร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปล่ียนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและ
ดูแลครอบครัว ได้อย่ างอบอุ่น  ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อมให้ สมบู รณ์   ซึ่ งแผนพัฒ นาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล       เป็นธรรมและมี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปล่ียนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองค์รวม” ท่ียึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนาและหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
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 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นท่ี โดย 

(๑) กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ี 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ  เป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาท่ีสมดุล ดังนั้น   จึง
กำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นท่ีของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑  พัฒนาพื้นท่ีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    เพื่อเป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นท่ีอรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี-่สุราษฎร์ธานี-
นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒  พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพื้นท่ี
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เชิงพื้นท่ี เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเช่ือมโยงโครงข่าย
การคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔  สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาส่ิงแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑)  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว  การต้ังองค์กรร่วมภาครัฐ
และเอกชนระดับพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
  (๒)  สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีท้ังร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทัน
การเปล่ียนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓)  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  (๔)  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นท่ีภาค  ป้องกันการรุกพื้นท่ีชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน 
ยับย้ังการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ 
๒. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
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  (๑)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลำภู และ
เลย  เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า 
การลงทุนและการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (๒)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้น
ให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริม
พื้นท่ีชลประทาน  การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค          
การใช้ประโยชน์พื้นท่ีชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การทำการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเท่ียวทั้งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อำนาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ  การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเท่ียวให้มากขึ้น 
 

๓. โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 
(๑)  โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒)  โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓)  โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 
(๔)  โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕)  โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖)  โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 

  (7)  โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตท่ียั่งยืน 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 2 พ.ศ. 2561-2565 
 

วิสัยทัศน์ 
“อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า 

การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” 
เป้าประสงค์รวม  
                 (๑)  พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
                        เพื่อเพิ่มมูลค่า 
                 (๒)  พัฒนาการท่องเท่ียวโดยยกระดับมูลค่าและคุณค่า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
                 (๓)  พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน 
                 (๔)  ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
                 (๕)  เพิ่มทักษะและความรู้ให้ประชาชน 
                 (๖)  ทรัพยกรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ 
                 (๗)  การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไข 
                      ปัญหาด้านความมั่นคง 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
               (๑)  เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี 
                (๒)  มีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นทุกปี เป้าหมาย ๕ ปี รวมร้อยละ ๒๓ 
                (๓)  ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมาย ร้อยละ ๓.๕ ต่อปี 
                (๔)  ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ต่อปี 
                (๕)  ร้อยละของแรงงานท่ีเข้ารับการพัฒนามีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๐ ต่อปี 
                (๖)  ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน เป้าหมาย ร้อยละ ๑ ต่อปี         
                (๗)  ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติท่ีได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ฟืน้ฟู ป้องกนัและมีสภาพคงอยู่ 
                      อย่างยั่งยืน เป้าหมาย ร้อยละ ๐.๒๐ ต่อปี 
                (๘)  ร้อยละของจำนวนเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงลดลง เป้าหมาย ร้อยละ ๐ ต่อปี 
 

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
4 ประเด็นการพัฒนา ดังนี ้
 

 (1) วัตถุประสงค์ 
  ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุน และการท่องเท่ียว 
  ประเด็นการพัฒนาท่ี 2  การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
  ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  การส่งเสริมความมั่นคง 

 

  (2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   (2.1) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุน และการท่องเท่ียว 
  แผนงาน 
  1. การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมง ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป        
                       แปรสภาพ และมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
  2. สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอกการเพื่อเช่ือมโยงธุรกิจกี่ค้ากี่ลงตัวสู่สากล 
  3. การขยายตลาดการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ 
  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
  1. จำนวนแปลงฟาร์มและพื้นท่ีผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และสินค้าเกษตรอินทรีย์อื่นๆท่ีได้ 
  มาตรฐานเพิ่มขึ้น เป้าหมายรวม 5 ปี 1,000,000 ไร ่
  2. ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปท่ีได้รับรองมาตรฐานต่อจำนวนผลิตภัณฑ์เกษตร 
  แปรรูป แปรสภาพของกลุ่มจังหวัด ท่ีได้รับการตรวจจากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน เป้าหมาย 5 ปี    
                       ร้อยละ 80 
  3. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เป้าหมาย 5 ปีร้อยละ 10 
  4. ร้อยละของแรงงานท่ีเข้ารับการพัฒนามีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น เป้าหมายร้อยละ 60 ต่อปี 
  5. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมาย ร้อยละ 3.5 ต่อปี 
  6. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายได้ทางการท่องเท่ียว ค่าเป้าหมายรวม 5 ปี ร้อยละ 23 
  7. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเท่ียว ค่าเป้าหมายรวม 5 ปี ร้อยละ 23 
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    (2.2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม  
  แผนงาน 
  1. ส่งเสริมด้านความยุติธรรม 
  2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการละผู้ด้อยโอกาส 
  3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
  4. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
  5. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
 

  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
  1. ประชาชนได้รับบริการและเข้าถึงกระบวบการยุติธรรม ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 
  ร้อยละ 80 ต่อปี   
  2. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อ 
   สร้างความมั่นคงทางรายได้ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ต่อปี 
  3. อัตราการฆ่าตัวตายลดลง 
  4. ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำภายใน 1 ปี 
  5. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 85 ต่อปี  
  6. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถรับรู้และเข้าใจในศักยภาพของตนเองและสามารถ 
  ต้ังเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้ 
  7. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉล่ีย (IQ) ไม่ต่ำกว่า 100(โดยกานวัดนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ช้ัน ป.1         
                      ในปีงบประมาณ 2564) 
  8. เยาวชนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี 
 

  (2.3) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  แผนงาน 
  1. พัฒนาและอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ำ พื้นท่ีป่า และพื้นท่ีสีเขียว 
  2. การพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนกลุ่มจังหวัด 
  3. การจัดหารขยะพื้นท่ี 
  4. การผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
  1. สัดส่วนประชากรท่ีเข้าถึงแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น เป้าหมาย ร้อยละ 25 ต่อปี 
  2. สัดส่วนเกษตรฺกรท่ีทำการเกษตรบริเวณท่ีพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นเป้าหมายร้อยล่ะ0.20 ต่อปี 
  3. ส่งเสริมการปลูกไม่เศรษฐกิจและไม้มีค่าเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว เป้าหมายร้อยละ 0.20/ของ 
  พื้นท่ีกลุ่มจังหวัดฯ ต่อปี 
  4. ร้อยละทีเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน เป้าหมาย ร้อยละ 1 ต่อปี 
  5. ร้อยละของปริมาณขยะท่ีนำกลับมาใช้ประโยชน์ เป้าหมาย ร้อยละ 10 ต่อปี 
  6. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีการผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเป้าหมายร้อยละ 25 ต่อปี 
 

      (2.4) ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง 
  แผนงาน 
  1. สังคมมีความมั่นคงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  2. ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อย 
  3. สังคมปลอดยาเสพติด 
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  4. แรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนได้รับการบริหารจัดการท่ีเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 
 

  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
  1. จำนวนคดีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง ร้อยละ 5  
  2. จำนวนเหตุการณ์ (สังคม ความมั่นคง และส่ิงแวดล้อม) ท่ีอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์เพื่อนบ้าน  
                      จำนวน 0 ครั้งหรือไม่เกิดขึ้นเลยต่อปี 
  3. จำนวนหมู่บ้านชุมชนเข็มแข็งปลอดยาเสพติดเพิ่มข้ึน จำนวน 15 ชุมชน ภายในปี 2565 
  4. ระดับความสำเร็จในการจัดประชุมหารือเสริมสร้างความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างราชอาณาจักร  
                       ไทย-สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-ราชอาณาจักรกัมพูชาจำนวน 3 ครั้ง 

แนวทางการพัฒนา 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  การค้าการลงทุน  และการท่องเท่ียว 
  กลยุทธ์ 
  1.  ผลิตข้าวหอมมะลิ  พืชเศรษฐกิจ  ปศุสัตว์  และประมงของกลุ่มจังหวัดฯ  ให้ได้ปริมาณและ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
  2. แปรรูปและแปรสภาพสินค้าเกษตร  และสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปในระดับ
อุตสาหกรรม 
  3. ผลักดันกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ 
  4. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและการสร้างเครือข่ายด้ายการค้า การลงทุนท้ังในและ
ต่างประเทศ 
  5. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเครือข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
  6. การสร้างกลไก  และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและบรูณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครฐั
และเอกชน  กับประเทศเพื่อนบ้าน 
  7. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน  กิจการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่และผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีความหลากหลาย 
  8. พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียวที่ได้มาตรฐาน 
  9. บูรณาการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วม 
  10. พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกกลุ่มนักท่องเท่ียวคุณภาพ 
   

  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์  สร้างโอกาส  และความเสมอภาคทางสังคม 
  กลยุทธ์ 
  1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
  2. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต  สุขภาวะ  การศึกษา  และความเป็นอยู่ที่ดี 
  3. การยกระดับศักยภาพแรงงานและพัฒนาอาชีพ 
  4. การส่งเสริมด้านความยุติธรรมแก่ประชาชน 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 3  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำ  ฟื้นฟู  ปลูกต้นไม้ในพื้นท่ีเป้าหมาย 
  2. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในแผนท่ี  เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ 
  3. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียในพื้นท่ีและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  4. ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในลักษณะเกษตรกรรมยั่งยืน 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคง 
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  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการดูแลความปลอดภัยในพื้นท่ี 
  2. กระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน  และการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยตามพื้นท่ีชายแดน 
  3. บูรณาการป้องกัน  ปราบปราม  และบำบัดปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี 
  4. เพื่อประสิทธิ์ภาพในการการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเชิงบูรณาการ 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดอุบลราชธานี 
“เมืองน่าอยู่ทันสมัย  ประตูสู่การค้าการลงทุน  ท่องเท่ียวหลายมิติ  เกษตรสู่สากล” 

วัตถุประสงค์ 
  1.  พัฒนาระบบผังเมือง  โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขโภคให้มีความทันสมัย  รองรับการขยายตัว
จากส่วนกลางและและการใช้ชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้มีความมั่นคง  ปลอดภัยในทุกมิติ  
  2.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลง  โดยพัฒนาการศึกษาและ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐานบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและทางการค้าการลงทุนในภูมิภาค 
  4. พัฒนาการท่องเท่ียวบนฐานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนและยกระดับคุณภาพของบุคลากร
ทางการท่องเท่ียว 
  5. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร   โดยช้ีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อสร้างรายได้
และมูลค่าเพิ่ม 
  6. ความมั่นคงในทุกมิติ  ท้ังในด้านเศรษฐกิจ  การค้าการลงทุน  อาชีพ ฯลฯ 
  7. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
เป้าหมายการพัฒนา 
  1. จังหวัดอุบลราชธานี  มีโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  2. ประชาชนทุกช่วงวัย  ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  มีสุขภาพท่ีได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  ปลอดภัย  ภายใต้ กระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
  3. การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ  การท่องเท่ียว  การค้าการลงทุน  การบริการ เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม  ให้ทุกด้านเติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายสู่ประชาชนทุกระดับ  การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  
GPP ของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น 
  4. เมืองแห่งโอกาสในทุกด้าน (การศึกษา สุขภาพ กีฬา ท่องเท่ียว การค้าการลงทุน วัฒนธรรมฯลฯ) 
  5. เมืองแห่งการค้าชายแดน 
  6. เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ 
  7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเมือง 
  8. เมืองแห่งศูนย์กลางทางการประชุม 
  9. เมืองแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  10. พลังงานทางเลือกจากขยะมูลฝอย  หรือพลังงานทดแทน 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี 
  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดไว้  5  ประเด็นการพัฒนา  ตามลำดับ
ความสำคัญ  ดังนี้ 
  ประเด็นการพัฒนาท่ี  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ประเด็นการพัฒนาท่ี  2  การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
  ประเด็นการพัฒนาท่ี  3  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ 
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  ประเด็นการพัฒนาท่ี  4 การยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
  ประเด็นการพัฒนาท่ี  5  การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

วิสัยทัศน์ 
 

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง เป็นประตูการค้าการท่องเท่ียว 
การเกษตรมีศักยภาพ มีการพัฒนาอย่างสมดุล ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
 1.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีได้มาตรฐานบริการประชาชน 
 2.  ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
 3.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
 4.  ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
 5.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกนั การดูแล และการรักษาสุขภาพ แก่ประชาชน 
 6.  ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิ หน้าท่ี ตามกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย 
 7.  ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 8.  ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการทำงานภาครัฐโดยภาคประชาชน 
 9.  ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน 
 10.  ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 11.  บริหารจัดการการท่องเท่ียวของจังหวัด 
 12.  ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
 13.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 14.  จัดให้มีระบบบริหารจัดการพื้นท่ีสาธารณะ 
 15.  อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 16.  บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1.  ระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน 
 2.  ประชาชนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ  ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญาสมัยใหม่ 
 3.  โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกีารจัดการเรียนการสอนท่ีได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ
บริบทวิถีชีวิตของท้องถิ่น 
 4.  ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 
 5.  ประชาชนมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้นและการป้องกันโรคอย่างเป็นระบบ 
 6.  ประชาชนมีความรู้ปรัชญาอุดมการณ์  สิทธิและหน้าท่ีของตนเองในระบบประชาธิปไตย 
 7.  ศูนย์ประสานงานและบูรณาการข้อมูล  ทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 8.  ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมและกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรภาคประชาชน 
 9.  ระบบการจัดทำท่ีสนับสนุนซึ่งกันและกนัระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 10.  ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้  มีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาท้องถิ่นทุกระดับช้ัน 
 11.  ศูนย์บูรณาการข้อมูลการท่องเท่ียวที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
 12.  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมแบบครบวงจร (ความรู้ การผลิต การบริหารการตลาด)  
ในการกำหนดทิศทางการจัดการทุกขั้นตอน 
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 13. ประชาชนมีองค์ความรู้ในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เกิดความตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การกำหนดทิศทางการจัดการทุกขั้นตอน 
 14. ความเป็นระบบของข้อมูลพื้นท่ีเป็นสาธารณะ  ผู้รับผิดชอบและการใช้สอยร่วมกันของประชาชน 
 15. มีการจัดระบบการเรียนรู้  เผยแพร่  สืบทอด  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 16. บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางท่ี  1  วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน 
  แนวทางท่ี  2  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งท่ีได้มาตรฐาน 
  แนวทางท่ี  3  พัฒนาระบบชลประทานให้ท่ัวถึงและเพียงพอ 
  แนวทางท่ี  4  ขยายเขตบริการไฟฟ้า  ประปา  รองรับการขยายตัวของชุมชน 
  แนวทางท่ี  5  พัฒนาระบบระบายน้ำท่ีได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
 2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด 
  แนวทางท่ี  2  ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน 
  แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมการป้องกัน  ดูแล  และรักษาสุขภาพแก่ประชาชน 
  แนวทางท่ี  4  ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
  แนวทางท่ี  5  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
  แนวทางท่ี  1  บูรณาการการจัดระบเยบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของทุกภาคส่วน 
  แนวทางท่ี  2  เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย สิทธิ หน้าท่ีและกฎหมายแก่ประชาชน  
  แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมและบูรณาการระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด 
  แนวทางท่ี  4  ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการทำงานภาครัฐโดยภาคประชาชน 
  แนวทางท่ี  5  ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้เข้มแข็ง 
 4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนให้เกิดแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
  แนวทางท่ี  2  พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่นักท่องเท่ียว 
  แนวทางท่ี  3  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียวของส่วนรวม 
  แนวทางท่ี  4  สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 
  แนวทางท่ี  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหล่งท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ 
  แนวทางท่ี  6  ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
 5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางท่ี  1  บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้  ดินและน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  แนวทางท่ี  2  พัฒนาระบบการกำจัดขยะและน้ำเสียให้ถูกสุขลักษณะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดมลภาวะ 
  แนวทางท่ี  4  จัดให้มีระบบบริหารจัดการพื้นท่ีสาธารณะ 
 6. ด้านการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  แนวทางท่ี  1  อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี  2  จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี 
                   และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
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  แนวทางท่ี  3  จัดให้มีศูนย์การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
7. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  แนวทางท่ี  1  พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี  2  พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี  3  พัฒนาเครื่องไม้  เครื่องมือ  เครื่องจักรกลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี  4  พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
2.1  วิสัยทัศน์(Vision) 

   “เกษตรปลอดภัย  ใส่ใจสุขภาพ  ส่ิงแวดล้อมดี  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” 
 2.2  ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีแบบมีส่วนร่วม 

 2.3  เป้าประสงค ์
  1.  เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์  ผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ปลอดภัย  มีคุณภาพชีวิตและเป็นท่ี
ยอมรับของผู้บริโภค 
  2.  เพื่ออนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีดุลยภาพ  ทำให้ชุมชนน่าอยู่ 
  3.  เพื่อพัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพ  มีความรู้  มีอาชีพและสร้างรายได้เพียงพอและพึ่งตนเองได้และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้ยั่งยืนสืบต่อไป   

4.  เพื่อพัฒนาการให้บริหารด้านโครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐานและเสมอภาค 
5.  เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 

 2.4  ตัวชี้วัด 
1.  กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการท่ี คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย 

จะต้องได้คุณภาพงานท่ีดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2.  กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 

 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์  ผลิตสินค้า
ทางการเกษตรให้ปลอดภัย  มีคุณภาพและเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภค 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการกำจัด
ขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและสภาวะแวดล้อม
อย่างยั่งยืน เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้น
น้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ                  
ตามพระราชดำริฯ เป็นต้น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้ตระหนังใน
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริม
สวัสดิการสังคมอย่างเป็นธรรมและส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรมและฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  โดยได้รับ
บริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความ
จำเป็นและมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัว
ของชุมชนและเศรษฐกิจ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แบบมีส่วนร่วม 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีแบบ
บูรณาการและมีส่วนร่วม 

 2.6  กลยุทธ์ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 
  2.  ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

   3.  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.  การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  2.  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  3.  การพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  1.  การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่ 
  2.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
  3.  การพัฒนาและส่งเสริมอนามัย 
  4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.  การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ 
  2.  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
  3.  การก่อสร้างและขยายเขตประปา 
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 5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม 
  1.  การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
  2.  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
  3.  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ มุ่งพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่การ 

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ด้านคุณภาพชีวิต  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดีแบบมีส่วนร่วม 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี

 
การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
 ฉบับที่ ๑๒ 

 

ด้านความมั่นคง 

 

แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 2 

 

การสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

การเสริมสร้างความมั่นคง 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

ความมั่นคง 

 
การสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
การพัฒนาและ 

เสริมสร้างศักยภาพคน 

 

การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียม

กันทางสังคม 

 

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

 

การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

 

การเสริมความเป็นธรรมลด
ความเหลี่อมล้ำในสังคม 

 

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยัง่ยืน 

 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

การบริหารจัดการในภาครัฐการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมภิบาลในภาครัฐ 
นสังคมไทย 

 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 

การพัฒนาภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

 

ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

 

บริหารจัดการน้ำให้
เพียงพอต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตอย่าง

ยั่งยืน 

 

สร้างความเข้มแขง็ของ
ฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่

กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการ 

พัฒนาความร่วมมือและใช้
ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและ
แนวระเบียงเศรษฐกิจ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส 
และความเสมอดภาคทางสงัคม 

 

การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว 

 

การส่งเสริมการค้า
และการลงทุน 

การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมือง
อัจฉริยะและเสริมสร้างคุณภาชีวิตของประชาชน 

 

การส่งเสริมและการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

 

การยกระดับการผลิตและ
แปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 

 

การสร้างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของประชาชน 

 

แก้ปัญหาความยากจน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำทาง

สังคม 

 

ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง
และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ๆของภาค 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขต

จังหวัด 

 

บริหารทรัพยากร 
ของ อปท. 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

การสร้างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของประชาชน 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบต.หัวเรือ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

แผนงาน 

 

งบกลาง 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 

การพัฒนา 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

การพัฒนา 
คุณภาพ

ชีวิต 

 

การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

การวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

 

บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็น
เมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคุณภา
ชีวิตของประชาชน 

 

การยกระดับการผลิตและ
แปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 

 

การส่งเสริมและการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

 
 

การส่งเสริมการค้าและ
การลงทุน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

บริหารงานทั่วไป 

 
รักษาความสงบ

ภายใน 

 

การศึกษา 

 
สาธารณสุข 

 
สังคมสงเคราะห์ 

 

สร้างความเข้มแขง็
ของชุมชน 

 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 

การเกษตร 

 
การพาณิชย ์

 

เคหะและชุมชน 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ( เทคนิค  SWOT) 
 แนวทาง/วิธีการดำเนินงานจากผลการวิเคราะห์  SWOT ของตำบลหัวเรือ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  
ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค) 

จุดแข็ง 
1.  มีประเพณีวัฒนธรรมอนัดีงาม 
2.  ทุนสังคมสูง 
3.  มีผู้รู้และปราชญ์ชาวบ้าน 
4.  การคมนาคมสะดวก/สาธารณูปโภค 
5.  มีพื้นท่ีเหมาะแก่การทำการเกษตรและเล้ียงสัตว์ 
6.  ประชาชนมีอาชีพเสริมตลอดปี 
7.  สถาบันการศึกษาสามารถรองรับนักเรียนในพืน้ท่ีได้เพียงพอ 
8.  มีวัดหัวเรือ  ประชาชนศรัทธาเล่ือมใส  และมีศิลปะ  วัฒนธรรมท่ีสำคัญอันโดดเด่นของท้องถิ่น 

จุดอ่อน 
1.  วัตถุนิยม 
2.  ต้นทุนการผลิตสูง 
3.  ใช้สารเคมีในการทำการเกษตร 
4.  ความยากจนและภาวะหนี้สิน 
5.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นนอ้ย 
6.  ขาดการประสานงานท่ีดีในการพัฒนาท้องถิ่น 
7.  ขาดการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคาผลผลิตทางการเกษตร 
 
8.  ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพื้นท่ี 
9.  การจัดการขยะในระดับพื้นท่ี 

โอกาส 
1.  นโยบายของรัฐท่ีเอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2.  อยู่ใกล้ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและการพาณิชย์  ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และ         
    การสร้างงาน 

  3.  ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.  ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาครัฐ 
5.  มีหน่วยงานเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นหลายหน่วยงาน 
6.  มีเส้นทางการคมนาคมสายหลักเช่ือมโยงไปสู่หลายจังหวัด  สามารถรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจ 
7.  มีตลาดรองรับและแลกเปล่ียนสินค้าในท้องถิ่น  2  แห่ง 

อุปสรรค 
1.  กระแสวัฒนธรรมตะวันตก 
2.  ราคาน้ำมันและเช้ือเพลิงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม 
3.  การใช้เส้นทางการคมนาคม  มีการบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานท่ีกำหนด 
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4.  ปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ 
6.  บุคลากรไม่เพียงพอ 
7.  การศึกษาข้ันพื้นฐานหลักสูตรการศึกษามาจากส่วนกลาง 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
ก. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่าวนตำบลหัวเรือยังคง
เป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็ คือ ด้าน
งบประมาณ กล่าวคือ บางโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณจำนวนมาก จำเป็นต้องขอสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องบริหารงบประมาณท่ีมีอยู่อย่าง
จำกัดแก้ปัญหาให้เหมาะสมและเป็นธรรม 
  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

1. เส้นทางคมนาคม การปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เนื่องจากถนนเป็นหลุม   เป็นบ่อ 
ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก 

2. ท่อ/รางระบายน้ำ บางแห่งท่อระบายน้ำเล็กทำให้การระบายน้ำในช่วงฤดูฝนไม่ทัน   ทำให้เกิดปัญหา
น้ำท่วมขัง 

3. ไฟฟ้าและแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีการเกษตร 
4. ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ำตามธรรมชาติในฤดูฝนทำนาปี 

บางครั้งเกิดปัญหาภัยแล้งทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการทำนาและประกอบการเกษตรอื่นๆ 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต : ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ 

โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นท่ีเขตติดต่อกับ
ตำบลใกล้เคียงหรือโครงการ/กิจกรรมท่ีเกินศักยภาพ จำนำแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาเพื่อดำเนินการ
ขอสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ความต้องการของประชาชน 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคมให้สะดวก ท่ัวถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(สายดับ) 
3. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำพร้อมหม้อแปลง 
 

  ข. ด้านเศรษฐกิจ 
  ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ยังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการทำนา 
  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  มีอาชีพหลัก คือ การทำนาและปลูกพริก 
รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
ฉะนั้น  อาจรวมกลุ่มกับผู้เช่ียวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน ในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ทำความเข้าใจ 
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต : ภาคการเกษตรเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีจะต้องดำเนินการพัฒนา จะต้อง
จัดทำโครงการ/กิจกรรมท่ีเน้นหนักในภาคเกษตรกรรมให้มากขึ้น 
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  ความต้องการของประชาชน 
1. การประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร 
2. ส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ 
3. จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการเกษตร 
4. ขุดลอกหนองน้ำสำหรับกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร 
ค. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  ยังเป็นสังคมชนบท เป็นสังคมระบบอุปถัมภ์  
สำหรับปัญหาสังคม ได้แก่ ปัญหายาเสพติดในชุมชน ปัญหาอพยพแรงงานเข้ากรุงเทพฯ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา
มากมาย ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
1. เด็กและเยาวชนขาดการปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม รักบ้านเกิด ประชาชนในพื้นท่ีส่วน

ใหญ่ อายุระหว่าง 18-35 ปีอยู่นอกพื้นท่ี ไปศึกษาเล่าเรียนหรือไปทำงานท่ีอื่น 
2. ปัญหายาเสพติด กลุ่มเส่ียงส่วนใหญ่จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต : การปลูกฝังจิตสำนึกท่ีดี เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กและ

เยาวชนเล็งเห็นความสำคัญในถิ่นท่ีอยู่ บ้านเกิด ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนลดค่าใช้จ่าย 
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ความต้องการของประชาชน 
ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ได้รับการบริการสาธารณะอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม เด็กเยาวชน

ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม และสถานท่ีเล่นกีฬา ออกกำลังกาย
และนันทนาการอย่างเพียงพอ 

ง. ด้านการบริหาร 
สำหรับปัญหาทางด้านการเมือง การบริหาร ได้แก่ ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การ

บริหาร ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารอย่างจริงจัง 
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการท่ีจะร่วมกิจกรรมทางการเมือง    การ

บริหารงาน เช่น การประชาคม การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือการให้ความรู้ในด้านต่างๆ 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต : จัดอบรมแกนนำในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมทางการเมืองและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ   ส่วนเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวเรือ จัดให้มีอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีทัศนคติท่ีดีในการทำงาน 

ความต้องการของประชาชน : สร้างความตระหนักให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและการบริหารและสนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางองค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น และผู้บริหาร บุคลากร 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการท่ีดี สะดวก
และรวดเร็ว 

 
 

 
 
 



 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารสว่นตำบลหัวเรือ         หน้า 40 

 

  

ส่วนที่  3 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

 
 
บริการชุมชนและสังคม 

-แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานเคหะและชุมชน 
 

สำนักงานปลัด 
กองสวัสดิการฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกสำนัก/กอง  
อบต.หัวเรือ 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม 
 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
กองช่าง 
สำนักงานปลัด การเศรษฐกจิ -แผนงานการเกษตร 

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม 
 

 

-แผนงานสาธารณาสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานสร้างความเข็ม 
 แข็งของชุมชน 
-แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานการศึกษา 

สำนักงานปลัด 
กองสวัสดิการฯ 
กองการศึกษาฯ 

การดำเนินงานอื่น -แผนงานงบกลาง 
๔ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน บริการชุมชนและสังคม 

 
-แผนงานเคหะและชุมชน   
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 
 

กองช่าง 

๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม บริหารทั่วไป 

 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานรักษาความสงบ   
 ภายใน 
-แผนงานบริหารงานคลัง 

สำนักงานปลัด 
กองสวัสดิการฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองคลงั 

บริการชุมชนและสังคม 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสร้างความเข็มแข็ง 
 ของชุมชน 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ๑2 แผนงาน 5 สำนัก/กอง 
 











































ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียว  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  การวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเท่ียว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

    2566 
   (บาท)

   2567  
   (บาท)

   2568  
 (บาท)

  2569  
(บาท)

   2570  
 (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะส้ันให้กับประชาชน
ต าบลหัวเรือ

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนต าบลหัว
เรือมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ  
เกิดการสร้างงาน 
สร้างรายได้

กลุ่มแม่บ้านและประชาชนใน
ต าบลหัวเรือ จ านวน  30 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50000 กลุ่มแม่บ้าน
และประชาชน
ได้รับการ
ฝึกอบรมอาชีพ

ประชาชนต าบลหัว
เรือมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ เกิด
การสร้างงานสร้าง
รายได้

กองสวัสดิการ
สังคม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

ท่ี ตัวชีวัด(KPI)โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.3  แผนงาน  เคหะและชุมชน

    2566 
   (บาท)

   2567  
   (บาท)

   2568  
 (บาท)

  2569  
(บาท)

   2570  
 (บาท)

1 ปรับปรุงตลาดสดหัวเรือ เพ่ือให้ตลาดได้
มาตรฐานการ
บริหารจัดการท่ีดี

1 แห่ง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ80 
ตลาดได้
มาตรฐานข้ึน

ตลาดสะอาด มี
มาตรฐานการ
บริหารจัดการท่ีดี

กองช่าง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ตัวชีวัด(KPI)

งบประมาณ
แบบ ผ 02
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  การจัดการรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

1 ก่อสร้างฝายก้ันน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็กล้าห้วยบัวบ่ัว
ทางทิศตะวันออก บ้านหัว
เรือ  หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้คลองน้้าไม่ต้ืน
เขินและ มีน้้าใช้ท้า
การเกษตรได้ตลอดปี -
 ปราศจากวัชพืชใน
แหล่งน้้า

หมู่ท่ี 1 - - - - 100,000 ร้อยละ95 แก้ไข้
ปัญหาการขาด
แคลนน้้าได้

เกษตรกรมีแหล่งน้้า
ในการท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

2 ซ่อมแซมฝายก้ันน้้าบริเวณ
บ้านนางช่วย แก่นกอ  
บ้านหัวเรือ  หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้คลองน้้าไม่ต้ืน
เขินและ มีน้้าใช้ท้า
การเกษตรได้ตลอดปี -
 ปราศจากวัชพืชใน
แหล่งน้้า

หมู่ท่ี 1 10,000 - - - - ร้อยละ95 แก้ไข้
ปัญหาการขาด
แคลนน้้าได้

เกษตรกรมีแหล่งน้้า
ในการท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหัวเรือ  อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
ตัวชีวัด(KPI)

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

2.1  แผนงาน การเกษตร

แบบ ผ.02
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48
แบบ ผ.02

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

3 ก่อสร้างฝายก้ันน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็กล้าห้วยบัวบ่ัว
บ้านหนองยาง หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้คลองน้้าไม่ต้ืน
เขินและ มีน้้าใช้ท้า
การเกษตรได้ตลอดปี -
 ปราศจากวัชพืชใน
แหล่งน้้า

หมู่ท่ี 5 - - - - 100,000 ร้อยละ95 แก้ไข้
ปัญหาการขาด
แคลนน้้าได้

เกษตรกรมีแหล่งน้้า
ในการท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

4 โครงการขุดลอกหนองน้้า
สาธารณะ(หนองจ้านัก) 
บ้านหนองจ้านัก หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้คลองน้้าไม่ต้ืน
เขินและ มีน้้าใช้ท้า
การเกษตรได้ตลอดปี -
 ปราศจากวัชพืชใน
แหล่งน้้า

หมู่ท่ี 8 500,000 - - -  - ร้อยละ90 
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
น้้าได้มากข้ึน

กองช่าง

5 ก่อสร้างฝายก้ันน้้า(ฝาย
แม้ว)ร่องน้้าหนองจ้านัก 
หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้คลองน้้าไม่ต้ืน
เขินและ มีน้้าใช้ท้า
การเกษตรได้ตลอดปี -
 ปราศจากวัชพืชใน
แหล่งน้้า

หมู่ท่ี 5 - - - - 100,000 ร้อยละ95 แก้ไข้
ปัญหาการขาด
แคลนน้้าได้

เกษตรกรมีแหล่งน้้า
ในการท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

2.1  แผนงาน การเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ
ตัวชีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)



49
แบบ ผ.02

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

6 โครงการขุดลอกหนองน้้า
สาธารณะ(หนองไฮ) บ้าน
หนองก่าน หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้คลองน้้าไม่ต้ืน
เขินและ มีน้้าใช้ท้า
การเกษตรได้ตลอดปี -
 ปราศจากวัชพืชใน
แหล่งน้้า

หมู่ท่ี 12 - - - 500,000  - ร้อยละ90 
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
น้้าได้มากข้ึน

กองช่าง

7 โครงการส้ารวจท่ี
สาธารณประโยชน์

เพ่ือให้ทราบแนวเชต
ท่ีสาธารณประโยชน์ท่ี
ชัดเจน

ต้าบลหัวเรือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ65ท้าให้
ทราบท่ีสาธารณ  
ประโยชน์

ท้าให้ทราบว่าใน
ต้าบลหัวเรือมีท่ี
สาธารณประโยชน์ท่ี
ชัดเจน

ส้านักงานปลัด

8 โครงการส่งเสริม
ประชาชนน้อมน้าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายใต้กิจกรรม "ชาว
ต้าบลหัวเรือ น้อมน้าค้าพ่อ
สอน"

เพ่ือส่งเสริมประชาชน
ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้
ในครัวเรือน

อบต.หัวเรือ 30,000 - - - ร้อยละ70
ประชาชนลด
รายจ่ายเพ่ิมรายได้
ในครัวเรือน

ส่งเสริมประชาชนลด
รายจ่ายเพ่ิมรายได้ใน
ครัวเรือน

ส้านักงานปลัด

9 โครงการก้าจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้้า
สาธารณะ

เพ่ีอให้เกิดการ
ปรับปรุงสภาพแหล่ง
น้้าสาธารณะในต้าบล
หัวเรือ

แหล่งน้้าสาธารณะ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ80 ท้า
สามารถก้าจัดผัด
ตบชาวและวัชพืชได้

ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
น้้าได้มากข้ึน

ส้านักงานปลัด

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2.1  แผนงาน การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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2.2  แผนงาน  การเกษตร แบบ ผ 02

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

10 โครงการรักน้้า  รักป่า      
  รักแผ่นดิน

เพ่ือให้ประชาชนได้
รู้จักรักษาทรัพยากร
ทางธรรมชาติ

16  หมู่บ้าน 70,000 70,000    70,000    70,000        70,000 ด้าเนินโครงการ
อย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง

ประชาชนในพ้ืนท่ีรู้จัก
รักษารัพยากรทาง
ธรรมชาติ

ส้านักปลัด

11 โครงการสร้างจิตส้านัก
ให้แก่ประชาชนในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือสร้างจิตส้านึก
ให้แก่ประชาชนในการ
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ต้าบลหัวเรือ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ด้าเนินโครงการ
อย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง

ประชาชนในต้าบลหัว
เรือรู้จักการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส้านักปลัด

12 ขุดลอกแหล่งน้้าสาธารณะ
 หนองหัวลิง

เพ่ีอให้เกิดการ
ปรับปรุงสภาพแหล่ง
น้้าสาธารณะ

หมู่ท่ี 16 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ท้า
สามารถก้าจัดผัด
ตบชาวและวัชพืชได้

ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
น้้าได้มากข้ึน

กองช่าง

13 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนาราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

เพ่ือเป็นการคุ้มครอง 
ดูแล บ้ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ต้าบลหัวเรือ 30,000 30,000 30,000    30,000    30,000    ร้อยละ 70
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก้าหนดไว้ทุก
ประการ

ประชาชนในพ้ืนท่ีรู้จัก
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส้านักปลัด

ตัวชีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1  แผนงาน  สาธารณาสุข

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

1 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

ต าบลหัวเรือ 70,000 70,000 70,000 70,000     70,000 ร้อยละ75
แก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก

ประชาชนในต าบลหัว
เรือปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก

ส านักปลัด

2 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ
ข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ

เพ่ือส ารวจประชากรสุนัข
และลงข้อมูลในระบบ 
Thairabies.net

ต าบลหัวเรือ 15,000 15,000 15,000 15,000     15,000 ร้อยละ 80 
สามารถข้ึน
ทะเบียนสัตว์
ได้ท้ังต าบล

สามารถส ารวจและ
ข้ึนทะเบียนสัตว์ได้
ตามโครงการ

ส านักปลัด

3 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ฯ

เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและควบคุมอัตราการ
เพ่ิมของสุนัขและแมว

ต าบลหัวเรือ 70,000 70,000 70,000 70,000     70,000 ร้อยละ 85 
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าได้

ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและควบคุมอัตรา
การเพ่ิมของสุนัขและ
แมว

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
ตัวชีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02
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แบบ ผ 02

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

4 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
จังหวัดอุบลราชธานี

เพ่ือจ่ายตามโครงการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดระดับจังหวัด

อ าเภอเมือง 20,000 20,000 20,000     20,000     20,000 ร้อยละ65 
แก้ไขปัญหายา
เสพติดได้

ประชาชนห่างไกล
จากยาเสพติด

จังหวัด

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามโครงการ
ต่าง ๆด้านสาธารณสุข

ต าบลหัวเรือ 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 ด าเนิน
โครงการอย่าง
น้อยปีละ1 คร้ัง

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับข้อมูลด้าน
สาธารณนสุข

ส านักปลัด

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด(KPI)

3.1  แผนงาน  สาธารณาสุข
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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แบบ ผ 02

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลหัวเรือ

เพ่ือให้ผู้สูงอายุต าบลหัว
เรือได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตในด้าน
ต่างๆใหกับผู้สูงอายุ
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลหัว
เรือ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ70 
ของผู้สูงอายุ
ต าบลหัวเรือ
ได้รับการพัฒนา

ผู้สูงอายุต าบลหัวเรือ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และรู้สึกมีคุณค่าใน
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือส่งเสริมให้คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสมีทักษะ
อาชีพสามามาถสร้างรายได้

จัดฝึกอบรมอาชีพ 
จ านวน 1 หลักสูตร

20,000 - 20,000 - - ร้อยละ80ของ
คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมี
ความรู้และ
ทักษะอาชีพ

คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีทักษะ
อาชีพในการสร้าง
รายได้

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวิ
เป็นสุข

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ี
ดีข้ึนสามารถดูแลตนเอง
และใช้ชีวิตประจ าวันได้

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ผู้สูงอายุ 
จ านวน 30 คน

20,000 - - 20,000 - ร้อยละ 80 
ของผู้สูงอายุมี
สุขภาพดีข้ึน

ผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ีดี
ข้ึนสามารถดูแล
ตนเองและใช้
ชีวิตประจ าวันได้ด้วย
ตนเอง

กองสวัสดิการ
สงคม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ตัวชีวัด(KPI)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

3. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
3.2 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์



3. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต 54

3.3 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ 02

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

1 โครงการร้อยรักครอบครัว 
ล้อมร้ัวชุมชน

เพ่ือให้สมาชิกใน
ครอบครัวได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของสถาบัน
ครอบครัว

จัดอบรม
สถานการณ์
ครอบครัวปัจจุบัน
และการป้องกันเฝ้า
ระวังภัยทางสังคม

20,000 - 20,000 - 20,000 สมาชิกใน
ครอบครัวท่ีเข้า
รับการอบรบมี
ความสัมพันธ์ท่ี
ดีข้ึน

สมาชิกในครอบครัว
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
สถาบันครอบครัว

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการเสริมสร้างความเข็ม
แข็งของบทบาทสตรี

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
และความรู้ในการพัฒนา
บทบาทสตรี

ฝึกอบรมให้ความรู้
แก่สตรีต าบลหัวเรือ 
จ านวน 50 คน

- 20,000    - 20,000     - สตรีร้อยละ80
 มีความรู้ความ
เข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ี
ของตนเอง

สตรีต าบลหัวเรือมี
ความเข้มแข็งเข้าใจ
ในบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนต าบลหัวเรือ

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
รอบด้าน

จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพให้เด็กและ
เยาวชนในด้านต่างๆ

20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    เด็กและ
เยาวชนร้อยละ
80มีองค์
ความรู้ในการ
พัฒนาตนเอง

เด็กและเยาวชน
ต าบลหัวเรือได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ

กองสวัสดิการ
สังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด(KPI)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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3.4  แผนงาน ศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ แบบ ผ 02

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชการท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีท่ีมีพระองค์
และปกป้องเทิดทูนสถา
ของชาติให้ด ารงอยู่เป็น
ศูนย์รวมจิตใจ

ประชาชนต าบลหัว
เรือและหน่วยงาน
ของรัฐในต าบลหัวเรือ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อย90 
ประชาชนและ
หน่วยงาน
ราชการเข้า
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีท่ีมี
พระองค์และปกป้อง
เทิดทูนสถาของชาติ
ให้ด ารงอยู่เป็นศูนย์
รวมจิตใจ

กองการศึกษา

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

เพ่ือให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีท่ีมีพระองค์
และปกป้องเทิดทูนสถา
ของชาติให้ด ารงอยู่เป็น
ศูนย์รวมจิตใจ

ประชาชนต าบลหัว
เรือและหน่วยงาน
ของรัฐในต าบลหัวเรือ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อย90 
ประชาชนและ
หน่วยงาน
ราชการเข้า
ร่วมกิจกรรม

พนักงาน/ลูกจ้างและ
ประชาชนในต าบลหัว
เรือได้ร่วมกิจกรรม

กองการศึกษา

3 งานประเพณีลอยกระทงต าบล
หัวเรือ

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนประเพณีท้องถ่ิน

1 คร้ัง 80,000 80,000 80,000     80,000     80,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้

สามารถอนุรักษ์และ
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถ่ินให้คงอยู่สู่ชน
รุ่นหลัง

กองการศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

ท่ี
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3.4  แผนงาน ศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ แบบ ผ 02

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

4 ประกวดร้องสรภัญญะของ  
ต าบลหัวเรือ

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน

1 คร้ัง 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้

ชุมชนเกิดความภูมิใจ
ในองค์ความรู้ของ
ชุมชน

กองการศึกษา

5 งานประเพณีบุญบ้ังไฟต าบลหัว
เรือ

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนประเพณีท้องถ่ิน

1 คร้ัง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดงานเกิดความ
รักความสามัคคีใน
ชุมชน

กองการศึกษา

6 กีฬาต าบลหัวเรือ เพ่ือให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนในต าบลหัวเรือ
ได้ออกก าลังกายมีสุขภาพ
อนามัยท่ีแข็งแรง
เสริมสร้างความสามัคคี
และห่างไกลจากยาเสพติด

1 คร้ัง 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนในต าบลหัว
เรือได้ออกก าลังกาย 
มีสุขภาพอนามัยท่ี
แข็งแรงเสริมสร้าง
ความสามัคคีและ
ห่างไกลจากยาเสพติด

กองการศึกษา

งบประมาณ
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
ตัวชีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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3.4  แผนงาน ศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ แบบ ผ 02

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

7 การแข่งขันกีฬานอกพ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนได้ออก
ก าลังกายมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี

1  คร้ัง 15,000    15,000    15,000    15,000    15,000    โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี

กองการศึกษา

8 การส่งเสริมการออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพต าบลหัวเรือ

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ออกก าลังกาย มีสุขภาพ
แข็งแรงลดภาวะการ
เจ็บป่วยเป็นการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์
ในการออกก าลังกายท่ี
หลากหลาย

ประชาชนต าบลหัว
เรือ

20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การออกก าลังกายมี
สุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์และ
ได้ออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ

กองการศึกษา

งบประมาณ
ตัวชีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี
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3.5  แผนงาน การศึกษา แบบ ผ 02

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาโครงการอาหาร
กลางวัน

เพ่ือให้เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กประจ า
ต าบลหัวเรือมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ าต าบลหัวเรือ 
จ านวน  80 คน ๆ
ละ 21   บาท 
จ านวน 245  วัน

411,600 411,600 411,600 411,600 411,600 ร้อยละ100 
เด็กได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบถ้วน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษา

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กประจ าต าบลหัวเรือ (ราย
หัว )

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กประจ า
ต าบลหัวเรือ

จ านวน 80 ส าหรับ
เด็ก 2-5 ปีคนละ  
1,700บาท/ปี

136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 ร้อยละ99มี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 
อารมณ์สังคม
จิตใจและ
สติปัญญา

เด็กมีการพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์
 สังคมจิตใจและ
สติปัญญา

กองการศึกษา

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กประจ าต าบลหัวเรือ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาค่า
หนังสือ ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กประจ า
ต าบลหัวเรือ

จ านวน 50คน 
ส าหรับเด็กอายุ 3-5
 ปี

56,500    56,500    56,500    56,500    56,500    ร้อยละ99มี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 
อารมณ์สังคม
จิตใจและ
สติปัญญา

เด็กมีการพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์
 สังคมจิตใจและ
สติปัญญา

กองการศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

ตัวชีวัด(KPI)ท่ี
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3.5  แผนงาน การศึกษา แบบ ผ 02

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการส่งเสริม
พัฒนาการ 4 ด้าน ส าหรับ
ปฐมวัย

เพ่ือให้เด็กมีการ
พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมจิตใจ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ าต าบลหัวเรือ

8,000      8,000      8,000      - - ร้อยละ90มี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 
อารมณ์สังคม
จิตใจและ
สติปัญญา

เด็กมีการพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์
 สังคมจิตใจและ
สติปัญญา

กองการศึกษา

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ย้ิมสดใสห่างไกล
ฟันผุ

เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ าต าบลหัวเรือ

- - - 8,000      8,000      ร้อยละ90เด็ก
มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

เด็กมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

กองการศึกษา

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ า
ต าบลหัวเรือ

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาและสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
บ้านและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เด็กอายุ 2-3ปี 
ผู้ปกครอง ครู 
คณะกรรมการและ
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง

20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ร้อยละ90มี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 
อารมณ์สังคม
จิตใจและ
สติปัญญา

เด็กได้รับการ
พัฒนาการครบทุก
ด้านและสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างบ้านและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก
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3.5  แผนงาน การศึกษา แบบ ผ 02

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

7 อาหารเสริม (นม) เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

โรงเรียนในสังกัด 
สพฐจ านวน 5
โรงเรียนจ านวน 
120 วัน คนละ 
7.37 บาทนักเรียน 
500 คน ประจ า
ภาคเรียนท่ี  1

442,200 442,200 442,200 442,200 442,200 ร้อยละ100 
เด็กได้
รับประทาน
อาหารเสริมนม
ครบถ้วน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษา

8 อาหารเสริม (นม) เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

โรงเรียนในสังกัด 
สพฐจ านวน 5
โรงเรียน จ านวน 
140 วัน คนละ 
7.37 บาท นักเรียน 
 500 คน ประจ า
ภาคเรียนท่ี  2

515,900 515,900 515,900 515,900 515,900 ร้อยละ100 
เด็กได้
รับประทาน
อาหารเสริมนม
ครบถ้วน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษา

9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการอาหาร
เสริม (นม)

เพ่ือให้เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กประจ า
ต าบลหัวเรือ  มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ าต าบลหัวเรือ
จ านวน  80 คน ๆ
ละ 7.37   บาท 
จ านวน 260  วัน

153,300 153,300 153,300 153,300 153,300 ร้อยละ100 
เด็กได้
รับประทาน
อาหารเสริมนม
ครบถ้วน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษา

ตัวชีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 61
3.5  แผนงาน การศึกษา (อุดหนุน) แบบ ผ 02

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

10 อาหารกลางวัน เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.จ านวน 5
โรงเรียนจ านวน
100วัน คนละ21 
บาท นักเรียน 500 
คนประจ าภาคเรียน
ท่ี  1

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ร้อยละ100 
เด็กได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบถ้วน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษา

11 อาหารกลางวัน เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.จ านวน 5
โรงเรียนจ านวน
100วัน คนละ21 
บาท นักเรียน 500 
คนประจ าภาคเรียน
ท่ี  2

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ร้อยละ100 
เด็กได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบถ้วน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษา

ตัวชีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณ





ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน

    2566    
(บาท)

   2567     
(บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

1 ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์

 เพ่ือให้เด็ก เยาวชน
 และ ประชาชนใน
พ้ืนท่ีต าบล มีสถานท่ี
เล่นกีฬาและห่างไกล
 จากยาเสพติด

ประชาชนต าบลหัวเรือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90เด็ก 
เยาวชน และ 
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี ต าบล
ได้รับประโยชน์

เด็ก เยาวชน 
และ ประชาชน
ในพ้ืนท่ี ต าบล
ห่างไกล จากยา
เสพติด

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา       
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
ตัวชีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
4.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02

62



63

แบบ ผ 02

    2566    
(บาท)

   2567     
(บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

1 ปรับปรุงลูกรังภายในต าบล
หัวเรือ

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ต าบลหัวเรือ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

2 เปล่ียนวัสดุมุงหลังคา
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ าต าบลหัวเรือ

เพ่ือให้เด็กมีความ
ปลอดดภัยในการมา
โรงเรียนและเด็กได้
พัฒนาด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมจิตใจ
และสติปัญญา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ าต าบลหัวเรือ

150,000 - - - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

3 ปรับปรุงห้องเรียนศูนย์การ
เรียนรู้ตรงทางเช่ือม
ระหว่างอาคาร

เพ่ือให้เด็กมีความ
ปลอดดภัยในการมา
โรงเรียนและเด็กได้
พัฒนาด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมจิตใจ
และสติปัญญา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ าต าบลหัวเรือ

- - 60,000 - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชีวัด(KPI)
งบประมาณ

4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



64

แบบ ผ 02

    2566    
(บาท)

   2567     
(บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

4 ปรับปรุงห้องน้ าและอ่าง
ล้างมือของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กประจ าต าบลหัวเรือ

เพ่ือให้เด็กมีความ
ปลอดดภัยในการใช้
ห้องน้ า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ าต าบลหัวเรือ

- 100,000 - - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

5 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ า
ต าบลหัวเรือ

เพ่ือให้อาคารสะอาด
เหมือนใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ าต าบลหัวเรือ

- - - 130,000 - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

6 ปรับปรุงทาสีร้ัวเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบล
หัวเรือ

เพ่ือให้ร้ัวสะอาด
เหมือนใหม่ น่ามอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ าต าบลหัวเรือ

- - - - 90,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา

ตัวชีวัด(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ





ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การบริหารทรัพยากรของ อปท.
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีแบบมีส่วนร่วม
5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

1 อบรมให้ความรู้ประชาชนคัด
แยกขยะ(น าร่อง) กิจกรรม
ถนนปลอดถังขยะ

เพ่ือส่งเสริม
ประชาชนคัดแยก
ขยะ หมู่บ้านสะอาด

จ านวน 1 หมู่บ้าน 20,000    - - - 20,000 ร้อย 95 
ประชาชน
สามารถคัด
แยกขยะถูกวิธี
ก่อนท้ิง

ประชาชนสามารถ
คัดแยกขยะถูกวิธี
ก่อนท้ิง

ส านักปลัด

2 โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

เพ่ือให้บุคลากรใน
องค์กรได้ฝึกปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือพัฒนาจิต
เพ่ือสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม

เจ้าหน้าท่ีใน อบต.หัวเรือ 
50 คน

20,000    20,000    20,000    20,000        20,000 ร้อย80 
สามารถน ามา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้

บุคลากรในองค์กร
ได้ฝึกปฏิบัติธรรม
และสามารถน ามา
สร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

ส านักปลัด

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับตัวชีวัด(KPI)

งบประมาณ
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

65

แบบ ผ 02



5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีแบบมีส่วนร่วม 66
แบบ ผ 02

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

3 โครงการอาสาสมัครท้องถ่ิน
รักษ์โลกใส่ใจส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้บุคคลท่ีมี
ความสนใจ มีความ
สมัครใจมีความ
เสียสละและอุทิศตน
ในการท างานด้าน
การจัดการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอย

ต าบลหัวเรือ 30,000    30,000    30,000    30,000        30,000 ร้อย80 มี
บุคคลสนใจ
เข้าร่วม
โครงการ อถล.

ต าบลหัวเรือจะ
สมาชิก อถล. ท่ี
ท างานด้านการ
จัดการส่ิงปฏิกูลและ
มูลฝอนทุกครัวเรือน

ส านักปลัด

4 โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร
ท้องถ่ิน,สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล,  พนักงาน
ส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพคณะ
ผู้บริหารท้องถ่ิน,
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล,  
พนักงานส่วนต าบล,
 ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง

1 คร้ัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ90 ได้
น าความรู้มา
ปฏิบัติงานใน
องค์กร

น าความรู้จากอบรม
ไปประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในท้องถ่ิน
ได้ทราบแนวการ
ปฏิบัติท่ีถูกต้อง  อันจะ
เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การบริหารและ
ปฏิบัติงานในองค์กร

ส านักปลัด

งบประมาณ

ตัวชีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  เสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 67
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย แบบ ผ 02
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีแบบมีส่วนร่วม 
5.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

1 โครงการจ้างเหมาพนักงาน
ประจ ารถน้ าดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์ อบต.หัวเรือ

เพ่ือให้ อบต.หัวเรือ
มีความพร้อมในการ
ด าเนินงานป้องกัน
สาธารณภัยต่างๆ

6 คนๆละ 12 เดือน 504,000 504,000 576,000 576,000 576,000 ร้อยละ80
การท างานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน

อบต.หัวเรือ มีความ
พร้อมในการ
ด าเนินงานป้องกัน
สาธารณภัยต่างๆ

ส านักปลัด

2 ค่าจ้างเหมาบรรจุสารเคมี
ดับเพลิง

เพ่ือจ้างเหมาบรรจุ
สารเคมีดับเพลิง

1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ100 
ถังดับเพลิง
พร้อมใช้งาน

ถังดับเพลิงพร้อมใช้
งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

3 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี

เพ่ืออุดหนุนให้ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานท่ีของรับ 25000 25000 25000 25,000        25,000 เป็นศูนย์กลาง
รวบรวมข้อมูล

ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

ส านักปลัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
ตัวชีวัด(KPI)

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีแบบมีส่วนร่วม 68
5.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน แบบ ผ 02

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (หลักสูตรทวบทวน)

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ 
อปพร. อบต.หัวเรือ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี

อบต.หัวเรือ 150,000 - 150,000 - 150,000 ร้อยละ85เข้า
ร่วมอบรม
ทบทวน

อปพร.มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ส านักปลัด

5 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ

เพ่ือช่วยเหลือและ
ป้องกันอุบัติ

ต าบลหัวเรือ 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000 ร้อยละ95 
ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนได้รับ
บริการอย่างท่ัวถึง

ส านักปลัด

6 โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเรือ

เพ่ือพัฒนาระบบ
การป้องกัน การ
เตรียมความพร้อม 
และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันโดยพัฒนา
ภูมิความรู้และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งระดับชุมชน
ในการเฝ้าระวังและ
รับมือกับสาธารณภัย

จิตอาสาภัยพิบัติ อบต.หัว
เรือ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับความ
ช่วยเหลือจาก
ภัยพิบัติ

บรรเทาความเดือน
ร้อนให้กับ
ประชาชนท่ีประสบ
ภัยพิบัติ

ส านักงานปลัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีแบบมีส่วนร่วม 69
5.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน แบบ ผ 02

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

7 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเร่ืองภัยจาก
อัคคีภัยและภัยจากอากาศ
หนาว

เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชนในเร่ือง
ภัยจากอัคคีภัยและ
ภัยจากอากาศหนาว

ต าบลหัวเรือ 30,000 - - - - โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสงค์
ท่ีก าหนดไว้
ทุกประการ

ประชาชนต าบลหัว
เรือได้ความรู้เร่ือง
ภัยจากอัคคีภัยและ
ภัยจากอากาศหนาว

ส านักปลัด

8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกู้
ชีพกู้ภัย

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี

อบต.หัวเรือ 50,000 - - - - โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสงค์
ท่ีก าหนดไว้
ทุกประการ

เจ้าหน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ส านักปลัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
ตัวชีวัด(KPI)

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีแบบมีส่วนร่วม 70
5.4  แผนงาน การศึกษา แบบ ผ 02

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

1 ส่งเสริมการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติในต าบลหัวเรือ

เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนเด็กให้
แสดงออกได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และเด็กในต าบลหัวเรือ

50,000 50,000 50,000 50,000     50,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสงค์
ท่ีก าหนดไว้

เด็กมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมปลูกฝัง
ความรัก ความ
สามัคคีและการกล้า
แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม

กองการศึกษา

ตัวชีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีแบบมีส่วนร่วม 71
5.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ 02

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นของ
ประชาชน/ค้นหา
ปัญหาและความ
ต้องการเพ่ือหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหา

ประชาชนต าบลหัวเรือ 15,000 15,000 15,000 15,000     15,000 ร้อยละ80
สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรง
จุด

เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่าง 
อปท.และชุมชน/
แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

ส านักปลัด

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้น าท้องถ่ินผู้น าท้องท่ีเข้มแข็ง

เพ่ือเป็นการจัด
กิจกรรมบริการ
ประชาชน

ต าบลหัวเรือ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ70
ผู้น าท้องถ่ิน
เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจใน
กิจกรรมท่ี อบต.หัว
เรือ ออกบริการ

ส านักปลัด

4 โครงการประกวดหมู่บ้าน
สะอาดครัวเรือนน่ามอง

เพ่ือให้หมู่บ้านเข้า
ร่วมประกวด
หมู่บ้านสะอาด 
ครัวเรือนน่ามอง

ต าบลหัวเรือ - 60,000 - - - ร้อยละ85 
หมู่บ้านเข้า
ร่วมโครงการ

หมู่บ้านในต าบลหัว
เรือสะอาด เป็น
ระเบียบ

ส านักปลัด

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
ตัวชีวัด(KPI)





    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

1 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต ่าภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือ 
หมู่ที  1 จากโนนอุงมุงถึงโนน
หัวช้าง

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- - 150,000 - - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

2 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต ่าภายในหมู่บ้านบ้านหนอง
มุก หมู่ที  2 ซอยบ้านนางอ่อน
สา  ไทยกุล

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

55,000 - - - - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

3 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต ่าภายในหมู่บ้านบ้านหนอง
มุก หมู่ที  2 หน้าบ้าน น.ส.
ดวงใจ  ฮวบสวรรค์ไปหนองจิก

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 25,000 - - - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที  1  พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที มาของ
โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา       
ที น่ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต่าบลหัวเรือ  อ่าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

4.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1

72



4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

4 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะแสง
สว่างภายในหมู่บ้านบ้านหัว
เรือ หมู่ที  3

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

จ่านนวน 10 โคม - - 150,000 - - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

5 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต ่าภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือ 
หมู่ที  3 ซอยประปา

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- - - - 100,000 ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

6 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต ่าภายในหมู่บ้านบ้านหนอง
จอก หมู่ที  4 ซอยหนองจอก 3

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

20,000 - - - - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

แบบ ผ.02/1

73

ที มาของ
โครงการ

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก
ที โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

7 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต ่าภายในหมู่บ้านบ้านหนอง
จอก หมู่ที  4 ซอยบ้านพ่อ
ค่านึง หอมหวล

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 30,000 - - - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

8 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแสง
สว่าง (สายดับ) ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจอก หมู่ที  
4 ซอยบ้านพ่อค่านึง หอมหวล

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

12,000 - - - - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

9 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแสง
สว่าง (สายดับ) ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจอก หมู่ที  
4 ซอยฟาร์มไก่

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- - - 12,000 12,000 ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

10 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต ่าภายในหมู่บ้านบ้านหนอง
จอก หมู่ที  4 ซอยข้างบ้าน
นายบุญเหลือ

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

50,000 - - - - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

74

แบบ ผ.02/1

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด(KPI)

ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก



4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

11 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแสง
สว่าง (สายดับ) ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจอก หมู่ที  
4 ซอยหนองมันปลา

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- - - - 50,000 ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

12 ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจอก หมู่ที  
4 ซอยสายสุพรรณ

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- - - 200,000 - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

13 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
สูงภายในหมู่บ้านบ้านหนอง
ยาง หมู่ที  5 ซอยคอกหมูถึง
หนองแคน

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

14 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต ่าภายในหมู่บ้านบ้านหนอง
ยาง หมู่ที  5 จากทางหลวง
ชนบท อบ 3002 ถึงบ้าน 
นายวัน  วันดี

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 130,000 - 130,000 - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

75

แบบ ผ.02/1

ที มาของ
โครงการ

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก
ที โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

15 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต ่าภายในหมู่บ้านบ้านหนอง
ยาง หมู่ที  5 ซอยคอกหมูถึง
หนองแคน

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 100,000 - 300,000 300,000 ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

16 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต ่าภายในหมู่บ้านบ้านหนอง
ยาง หมู่ที  5 ซอยโพธิภาวนา
วัน หน้าบ้านพ่อต้อย

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 100,000 - 300,000 300,000 ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

17 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแสง
สว่าง (สายดับ)ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองเม็ก หมู่ที  6 ซอย
ห้วยพิมาน

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 100,000 - 300,000 300,000 ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

18 ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจ่านัก หมู่ที 
 8

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

500,000 - - - - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

76

แบบ ผ.02/1

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด(KPI)

ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก



4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

19 ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจ่านัก หมู่ที 
 8  ซ.ทุ่งขามใต้

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

50,000 - - - - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

20 ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าและ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต ่าพร้อมติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง
(สายดับ)ภายในหมู่บ้านบ้าน
หนองจ่านัก หมู่ที  8  รอบ
หนองจ่านัก

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 300,000 - - - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

21 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  เพื อให้เด็ก เยาวชน
 และ ประชาชนใน
พ้ืนที  มีสถานที เล่น
กีฬาและห่างไกล 
จากยาเสพติด

หมู่ที  8 - - 200,000 - - ร้อยละ 90
เด็ก เยาวชน 
และ 
ประชาชนใน
พ้ืนที ได้รับ
ประโยชน์

เด็ก เยาวชน
 และ 
ประชาชน
ในพ้ืนที  
ห่างไกล 
จากยาเสพติด

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กอง
การศึกษา

22 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต ่าภายในหมู่บ้านบ้านหนอง
จ่านัก หมู่ที  8           ซ.ทุ่ง
ขามใต้

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- - - - 100,000 ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

แบบ ผ.02/1

77

ที มาของ
โครงการ

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก
ที โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

23 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแสง
สว่าง (สายดับ)ภายในหมู่บ้าน
บ้านค้อ หมู่ที  9      ซอย
ดอนปู่ตา

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- - - 200,000 - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

24 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแสง
สว่าง (สายดับ)ภายในหมู่บ้าน
บ้านค้อ หมู่ที  9      ซอยบ้าน
 นายพุทธ  ชูกลิ น

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

50,000 - - - 200,000 ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

25 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต ่าภายในหมู่บ้านบ้านอ้น หมู่
ที  10 ซ.หนองแฝก

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

50,000 50,000 200,000 - - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

26 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแสง
สว่าง (สายดับ)ภายในหมู่บ้าน
บ้านหัวเรือ หมู่ที  11 ซอย
โรงงานกระดาษพร้อมติดต้ัง
โคมไฟฟ้าแสงสว่าง

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- - - - 200,000 ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

78

แบบ ผ.02/1

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด(KPI)

ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก



4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

27 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแสง
สว่าง (สายดับ)ภายในหมู่บ้าน
บ้านหัวเรือ หมู่ที  11 จาก 3 
แยกบ้านหัวเรือทองไปบ้าน
นายปรีชา พูลเพิ ม

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- - 150,000 100,000 - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

28 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแสง
สว่าง(สายดับ)ภายในหมู่บ้าน
บ้านหัวเรือ หมู่ที  11 จาก 
บ้านนายชัชวาน เวียงแก้ว ไป
บ้าน น.ส.สุดารัตน์ สุบุญ

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- - 150,000 100,000 - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

29 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแสง
สว่าง (สายดับ)ภายในหมู่บ้าน
บ้านหัวเรือ หมู่ที  11 จาก 
นางประณีต จารุกขมูล   ไป
บ้านนายค่า จิตรสิงห์

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- - 150,000 100,000 - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

79

แบบ ผ.02/1

ที มาของ
โครงการ

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก
ที โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

30 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต ่าภายในหมู่บ้านบ้านหนอง
ก่านหมู่ที  12            ซ.
บ้านแม่หมู

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- - 100,000 - - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

31 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองไฮ
บ้านหนองก่าน หมู่ที  12

เพื อเป็นสถานที 
พักผ่อนหย่อนใจ
ออกก่าลังกาย

ตามแบบแปลน อบต.หัว
เรือก่าหนด

- - - 500,000 - ร้อยละ 90
ประชาชนมี
สถานที 
พักผ่อนหย่อน
ใจ ออกก่าลัง
กาย

ประชาชนมี
สถานที 
พักผ่อน
หย่อนใจ 
ออกก่าลัง
กาย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

32 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต ่าภายในหมู่บ้านบ้านหนอง
ก่านหมู่ที  12            ซ.
บ้านแม่หมู

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- - 100,000 - - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

33 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต ่าภายในหมู่บ้านบ้านหนอง
ก่านหมู่ที  12            ซ.อุ่น
สาร์

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- - - 100,000 - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

80

แบบ ผ.02/1

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด(KPI)

ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก



4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

34 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแสง
สว่าง(สายดับ) ภายในหมู่บ้าน
บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ที  13
จากบ้าน จสอ.รุ่งศักด์ิ อาจ
ภักดี ถึง น.ส.รุ่งวดี เพ็งอ่อน
เนตร

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

50,000 - - - - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

35 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแสง
สว่าง(สายดับ) ภายในหมู่บ้าน
บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ที  13 
จากบ้าน นายส่าราญ           
 ทองพิทักษ์ ถึง นายมนูญ 
แดนพันธ์

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

50,000 - - - - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

36 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต ่าภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
จิก หมู่ที  14         ซ.บ้าน
นางทองสุข แสงเทพ

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 40,000 - - - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

37 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต ่าภายในหมู่บ้านบ้านหนอง
จิก หมู่ที  14 ซ.บ้านนายสมศรี
 เสือทอง

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- - - - 40,000 ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

81

แบบ ผ.02/1

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ



4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

38 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต ่าภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งขาม
เหนือหมู่ที  15            ซ.
คอกหมูเก่า

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

40,000 - 30,000 - - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

39 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต ่าภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งขาม
เหนือ หมู่ที  15            ซ.
บ้านนายบุญมี ประสบคุณ

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 30,000 - 30,000 - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

40 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแสง
สว่าง (สายดับ) ภายใน
หมู่บ้านบ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที 
 15  ซ.1 ไปบ้านนายบุญมี 
ประสบคุณ

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 30,000 - 30,000 - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

41 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
แสงสว่าง (สายดับ) ภายใน
หมู่บ้านบ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที 
 15 จาก 3 แยกบ้าน อบต. 
มณี ไป ซ. 5

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

70,000 - - - - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด(KPI)

ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

82

แบบ ผ.02/1



4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

42 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแสง
สว่าง (สายดับ) ภายใน
หมู่บ้านบ้านทุ่งขามเหนือหมู่ที 
 15  ซ. หน้าวัดไปห้วยวังโฮ

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 80,000 - - - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

43 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแสง
สว่าง (สายดับ) ภายใน
หมู่บ้านบ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที 
 15  จาก 3 แยกไปตามถนน
หัวเรือแต้ไหม่

เพื อขยายการ
ให้บริการด้าน
ไฟฟ้าอย่างทั วถึง

ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- - - 80,000 - ร้อยละ 100
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างทั วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

83

แบบ ผ.02/1

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ



    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

1 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหัวเรือ หมู่ที  1 
ซอยข้างวัดทิศตะวันตก

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 250 ม.หนา 0.15 ม.
 ไม่มีไหล่ทาง

250,000 250,000 - 250,000 - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

2 วางท่อระบาย คสล.น่้า
ภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือ 
หมู่ที  1  ซอยทิศเหนือวัดหัว
เรือ

เพื อระบายน่้า/
ป้องกันปัญหาน่้าท่วม

ท่อระบายน่้า คสล. ศก.
0.40 ม.จ่านวน 240 ท่อน
 บ่อพัก จ่านวน 12 บ่อ

150,000 - - - - ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

3 ปรับปรุงถนนลูกรัง ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองมุก หมู่ที 
 2  เส้นบ้านนางสุดใจ 
กุลบุตร เชื อมบ้านหนองเม็ก

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 1000 ม. พร้อมเกรด
บดอัด

50,000 50,000 50,000 - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองมุก  หมู่ที 
 2 ซอยโชคเจริญ

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 130 ม.หนา 0.15 ม.
 ไม่มีไหล่ทาง

- 280,000 - - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

84

แบบ ผ.02/1

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา



    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

5 วางท่อระบายน่้าคสล. 
ภายในหมู่บ้านบ้านหนองมุก
 หมู่ที  2         จากหน้า
บ้าน จ.ส.อ. อุดม ทองทวน
ถึงหน้าวัด

เพื อระบายน่้า/
ป้องกันปัญหาน่้า
ท่วม

ท่อระบายน่้า               
คสล. ศก.0.40 ม.

- - - - 250,000 ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

6 ปรับปรุงถนนลูกรัง ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองมุก หมู่ที  
 2 ซอยข้าง       บ้านแม่
แพงศรี  สุดถนอม

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว  450 ม.  พร้อมเกรด
บดอัด

35,000 35,000 30,000 - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

7 ปรับปรุงถนนลูกรัง ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองมุก หมู่ที  
 2 ซอยข้างบ้านนางบังอร  
สมพอง

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 200  ม. พร้อมเกรด
บดอัด

- - - 50,000 - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

8 ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส 
ภายในหมู่บ้านบ้านหนอง
มุกหมู่ที  2          ข้ามห้วย
พิมาน

เพื อระบายน่้า/
ป้องกันปัญหาน่้า
ท่วม

ตามแบบแปลน อบต.หัว
เรือ ก่าหนด

- - 200,000 - - ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

85

แบบ ผ.02/1

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา



    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

9 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองมุก หมู่ที 
 2 ซอยบ้านนางป่ินแก้ว ผิว
ทอง

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 35 ม. หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.50 ม.

80,000 - - - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองมุก หมู่ที 
 2 ซอยบ้านนางสุดใจ 
กุลบุตร

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 1000 ม.หนา 0.15 
ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.20 ม.

100,000 - - 200,000 200,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

11 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหัวเรือ หมู่ที  3 
ซ.หลังคอกไก่    ไปถึงบ้าน
พ่อสมัย ข้าวปุ้น

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

370,000 - - - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

12 ปรับปรุงถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหัวเรือ หมูที  3 
   ซ.บ้านนางอารี  กนกหงษ์

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 100 ม.หนา 0.05 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.50 ม.

100,000 - - - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

13 ปรับปรุงถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหัวเรือ หมูที  3 
ซ.บ้านนายขุน สายแวว

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 100 ม.หนา 0.05 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

100,000 - - - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

86

แบบ ผ.02/1

ที มาของ
โครงการ

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก
ที โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา



    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

14 วางท่อระบายน่้า คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือ 
หมู่ที  3 เส้นรอบหมู่บ้านไป
ถึงคลองน่้าหมู่ที  11

เพื อระบายน่้า/
ป้องกันปัญหาน่้า
ท่วม

ท่อระบายน่้า คสล.          
 ศก.ø0.40 ม.

- 200,000 - - - ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

15 ปรับปรุงถนน คสล.และ
ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านบ้านหัวเรือ หมูที  3 
  ซ.ข้างโรงเรียนชุมชนบ้าน
หัวเรือถึงถนนทางหลวง
ชนบท อบ.3002

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ตามแบบแปลน        
อบต.หัวเรือก่าหนด

- 300,000 - - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

16 ปรับปรุงถนน คสล.และ
ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านบ้านหัวเรือ หมูที  3 
ถึงถนนทางหลวงชนบท 
อบ.3002

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ตามแบบแปลน อบต.หัว
เรือก่าหนด

- 300,000 - - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

17 ปรับปรุงถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหัวเรือ หมูที  3 
                     ซ .บ้าน
นางวนิดา อินทร์โสม

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 300 ม.หนา 0.05 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- - 250,000 - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

87

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา แบบ ผ.02/1



    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

18 ปรับปรุงถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหัวเรือ หมูที  3 
จาก 3 แยกบ้านนายมี   สุ
หงษา ไปหมู่ 16

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 1000 ม.หนา 0.05 
ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.20 ม.

- - - 250,000 250,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

19 ปรับปรุงถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหัวเรือ หมูที  3
 บ้านนายไสว      สายแวว

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 500 ม.หนา 0.05 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- - 250,000 250,000 - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

20 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจอก หมู่ที 
 4 ซอยบ้านนางอนัญญา  
ค่าวงค์

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม.
ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

21 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจอก หมู่ที 
 4 ซอยโรงน่้า

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม.
ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

50,000 50,000 50,000 42,000 - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา

88

แบบ ผ.02/1



    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

22 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจอก หมู่ที 
 4 ซอยกลางบ้าน

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 1 ม.
ยาว 800 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- - - - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

23 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจอก หมู่ที 
 4 ซอยฟาร์มไก่

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 1 ม.
ยาว 800 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

100,000 200,000 - 100,000 80,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

24 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจอก หมู่ที 
 4 ซอยหนองมันปลา

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 400 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

300,000 - 300,000 - 300,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

25 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจอก หมู่ที 
 4 ซอยบ้านนายประสิทธ์ิ 
ชูหา

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- - 250,000 - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.02/1



    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

26 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจอก หมู่ที 
 4 ซอยสายสุพรรณ

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 800 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- 300,000 300,000 - 300,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

27 ปรับปรุงถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจอก หมู่ที 
 4 ซอย 5

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 1 ม.
ยาว 500 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- - - 250,000 - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

28 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองยาง  หมู่
ที  5 จาก 3        แยกถึง
หนองแคน

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 900 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

29 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองยาง หมู่ที 
 5 จาก 3 แยก คอกหมูถึง
หนองแคน

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม.ยาว 1000 ม.

- 200,000 - - 200,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา

90

แบบ ผ.02/1



    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

30 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองยาง หมู่ที 
 5 จากวัดเก่าหนองยางถึง
ห้วยบัวบั ว

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 400 ม. นา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- 200,000 200,000 - 200,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

31 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองยาง หมู่ที 
 5 ช.ทิศใต้วัดเก่าหนองยาง
ถึงห้วยบัวบั ว

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 150 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- - 250,000 - 200,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

32 วางท่อระบายน่้า คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านหนอง
ยาง หมู่ที  5 จาก ร.ร.หนอง
ยาง ถึงทางหลวงชนบท 
3002 ทะลุไปถึงห้วยบัวบั ว

เพื อระบายน่้า/
ป้องกันปัญหาน่้า
ท่วม

ท่อระบายน่้าคสล. ศก. 
0.40 ม.ระยะทาง 700 ม.

- 300,000 - - - ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

33 วางท่อระบายน่้า คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านหนอง
ยาง หมู่ที  5        ซ.รื นเริง
 พร้อมบ่อพัก

เพื อระบายน่้า/
ป้องกันปัญหาน่้า
ท่วม

ท่อระบายน่้าคสล. ศก.
0.40 ม.ระยะทาง 700 ม.

- 300,000 - - - ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.02/1



    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

34 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองยาง หมู่ที 
 5 ซ.กลองยาว

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม.

- 200,000 200,000 - 200,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

35 วางท่อระบายน่้า คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านหนอง
ยาง หมู่ที  5 ซอยหน้า ร.ร.
หนองยางท้ัง 2ข้าง พร้อม
บ่อพัก

เพื อระบายน่้า/
ป้องกันปัญหาน่้า
ท่วม

ท่อระบายน่้า คสล.ศก.
0.40 ม.ระยะทาง 700 ม.

- 300,000 - - - ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

36 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองยาง หมู่ที 
 5 ช.กลองยาว

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- 200,000 200,000 - 200,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

37 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองยาง หมู่ที 
 5 ห้วยบัวบั วด้านทิศเหนือ
ตลอดแนว ถึงหมู่ที  1

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม.ยาว 1000 ม.

- 200,000 200,000 - 200,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.02/1



    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

38 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองยาง หมู่ที 
 5 ซ.ทุ่งขามใต้ วัดป่าโพธิ
ภาวนาวัน

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม.ยาว 400 ม.

- 180,000 200,000 - 200,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

39 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองยาง หมู่ที 
 5 ซอยหนองแคนไปทุ่งขาม
เหนือ

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม.ยาว 1000 ม.

- - 250,000 180,000 - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

40 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองเม็ก หมู่ที 
 6 ช.รุ่งโรจน์

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 400 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

25,000 - 250,000 - 300,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

41 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองเม็ก หมู่ที 
 6 ช.พรมทา

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 800 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

300,000 250,000 - 280,000 200,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา
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    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

42 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองเม็ก หมู่ที 
 6                  รอบหนอง
เม็ก

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 300 ม.หนา 0.15 ม.
 ไม่มีไหล่ทาง

- 200,000 250,000 - 280,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

43 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองเม็ก หมู่ที 
 6 ซ.ร่วมมิตร

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 750 ม.หนา 0.50 ม.
 ไม่มีไหล่ทาง

300,000 280,000 - - 250,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

44 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองเม็ก หมู่ที 
 6 ซ.ปรารถนา

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 700 ม.หนา 0.50 ม.
 ไม่มีไหล่ทาง

150,000 - 250,000 250,000 - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

45 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองเม็ก หมู่ที 
 6 ซ.ใหม่นาดูน

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. 70,000 50,000 - - 50,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.02/1



    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

46 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองเม็ก หมู่ที 
 6    ซ.ห้วยพิมาน

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. - 50,000 70,000 - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

47 วางท่อระบายน่้า คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านส่าราญ 
หมู่ที  7  จากบ้านนายค่าดี 
ถึงบ้าน นายสมหมาย เฝ้า
ทรัพย์

เพื อระบายน่้า/
ป้องกันปัญหาน่้า
ท่วม

ท่อระบายน่้า คสล.      
ศก.0.40 ม.

150,000 100,000 - - - ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

48 วางท่อระบายน่้า คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านส่าราญ 
หมู่ที  7  จากบ้านนายทวน 
สิมมา ถึงวัดบ้านส่าราญ

เพื อระบายน่้า/
ป้องกันปัญหาน่้า
ท่วม

ท่อระบายน่้า คสล.      
ศก.0.40 ม.

150,000 - 100,000 - - ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

49 วางท่อระบายน่้า คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านส่าราญ 
หมู่ที  7  จากบ้านนางนารี 
เฝ้าทรัพย์ ถึงบ้านนายสง่า 
สุบุญ

เพื อระบายน่้า/
ป้องกันปัญหาน่้า
ท่วม

ท่อระบายน่้า คสล.      
ศก.0.40 ม.ระยะทาง 
300 ม.

- 100,000 - 100,000 - ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา
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    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

50 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านส่าราญ หมู่ที  7
 ซ.รวมมิตร

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 200 ม.

50,000 - - - 50,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

51 วางท่อระบายน่้า คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านส่าราญ 
หมู่ที  7           ซ.สันติสุข

เพื อระบายน่้า/
ป้องกันปัญหาน่้า
ท่วม

ท่อระบายน่้า คสล.      
ศก.0.40 ม.

- - - 150,000 - ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

52 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านส่าราญ หมู่ที  7
                     ซ .ทุ่งบ่อ-
โนนไทย

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 450 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

25,000 200,000 300,000 250,000 250,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

53 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านส่าราญ หมู่ที  7
 ซ.พ่อจารผาย ถึงหมู่ที  16

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 700 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

200,000 250,000 200,000 300,000 300,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา

96
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    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

54 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านส่าราญ หมู่ที  7
  ซ.ทุ่งบ่อ

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

55 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจ่านัก 
หมู่ที  8 ซ.หนองจ่านักเชื อม
บ้านหนองยาง

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 1000 ม.

- - - 150,000 - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

56 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจ่านัก 
หมู่ที  8               ซ.ข้าง
วัดหนองจ่านัก

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 600 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

300,000 250,000 20,000 - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

57 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจ่านักหมู่
ที  8                ซ.หลัง
โรงเรียนบ้านหนองจ่านัก

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม.ยาว 500 ม.

- - - 100,000 - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ที มาของ
โครงการ

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก
ที โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา
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    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

58 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจ่านัก 
หมู่ที  8               ซ.ทุ่ง
ขามใต้

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 800 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

250,000 250,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

59 วางท่อระบายน่้า คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านหนองจ่า
นัก หมู่ที  8  ซ.บ้านแม่หลิ ง

เพื อระบายน่้า/
ป้องกันปัญหาน่้า
ท่วม

ท่อระบายน่้า คสล.      
ศก.0.40 ม.

- - - - 150,000 ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

60 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจ่านักหมู่
ที  8 ซ.แม่ชู

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 200 ม.

- - - - 100,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

61 วางท่อระบายน่้า คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านค้อ หมู่ที 
 9                 ซอย
กลางบ้านค้อ

เพื อระบายน่้า/
ป้องกันปัญหาน่้า
ท่วม

ท่อระบายน่้า คสล.      
ศก.0.40 ม.

100,000 200,000 - 200,000 - ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา
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    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

62 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านค้อ  หมู่ที  9    
                      ซ .บ้าน
นายพุทธ ชูกลิ น

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 400 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

200,000 200,000 - 200,000 200,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

63 ปรับปรุงถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านค้อ  หมู่ที  9    
                     ซ .หน้า
ศาลากลางบ้าน

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 230 ม.หนา 0.05 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- - 250,000 - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

64 บุกเบิกถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง.ภายในหมู่บ้านบ้านค้อ
  หมู่ที  9       ซ.กลางบ้าน
ไปศาลากลางบ้าน

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 ม.
ยาว 150 ม.

- - - 150,000 - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

65 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านอ้น  หมู่ที  10  
  ซ.หนองแฝก

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 550 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

200,000 200,000 150,000 150,000 300,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ที มาของ
โครงการ

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก
ที โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา
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    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

66 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านอ้น  หมู่ที  10 
ซ.หนองอีเต็ง

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

150,000 150,000 100,000 - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

67 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านอ้น  หมู่ที  10  
ซ.ศรีบู 1

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 400 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

150,000 150,000 150,000 100,000 100,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

68 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านอ้น  หมู่ที  10 
ซ.ศรีบู 2

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

150,000 150,000 - - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

69 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านอ้น หมู่ที  10 
ซอยกลางบ้านอ้น

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 1 ม.
ยาว 500 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา
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    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

70 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านอ้น  หมู่ที  10

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 1000 ม.

- - - 100,000 - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

71 วางท่อระบายน่้า คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านอ้น หมู่ที 
 10

เพื อระบายน่้า/
ป้องกันปัญหาน่้า
ท่วม

ท่อระบายน่้า คสล.      
ศก.0.40 ม.

- 200,000 - 200,000 200,000 ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

72 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหัวเรือ  หมู่ที  
11จาก 3          แยกบ้าน
หัวเรือทอง-ทางหลวงชนบท
 อบ 3002

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 1 ม.
ยาว 2000 ม.หนา 0.15 
ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.20 ม. พร้อม
วางท่อระบายน่้าพร้อมบ่อ
พัก

250,000 250,000 - 250,000 250,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

73 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหัวเรือ  หมู่ที  
11                   ซอยไป
บ้านส่าราญ หมู่ที  7

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 600 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

200,000 - 200,000 - 200,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการที โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา
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    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

74 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหัวเรือ  หมู่ที  
11ซอยบ้านนายประเสริฐ 
แนววันไปโรงงานกระดาษ

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 500 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- 200,000 200,000 - 200,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

75 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหัวเรือ  หมู่ที  
11ซอยพาเจริญ

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 1 ม.
ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- - - - 200,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

76 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านหัวเรือ  หมู่ที  
11                   ซอย
นางปราณี สุบุญ

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม 100,000 - 150,000 - 100,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

77 วางท่อระบายน่้า คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือ 
หมู่ที  11   จากบ้านนางวงค์
 กานนท์ ไปบ้านนายค่าแดง
 สุหงษา

เพื อระบายน่้า/
ป้องกันปัญหาน่้า
ท่วม

ท่อระบายน่้า คสล.      
ศก.0.40 ม.

- 200,000 - 200,000 - ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

102
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ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา



    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

78 วางท่อระบายน่้า คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือ 
หมู่ที  11   จากบ้านนบ้าน
นางรัชนีกร  ย้ิมย่อง ถึง
บ้านนายค่า จิตรสิงห์

เพื อระบายน่้า/
ป้องกันปัญหาน่้า
ท่วม

ท่อระบายน่้า คสล.      
ศก.0.40 ม.

- 200,000 - 200,000 - ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

79 วางท่อระบายน่้า คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือ 
หมู่ที  11   จากบ้านนางวิไล
 สายแววไปบ้านนายส่าราญ
 อ่อนดี

เพื อระบายน่้า/
ป้องกันปัญหาน่้า
ท่วม

ท่อระบายน่้า คสล.      
ศก.0.40 ม.

- 200,000 - 200,000 - ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

80 วางท่อระบายน่้า คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือ 
หมู่ที  11   จากบ้านนางกม
 บุสุภาไปบ้าน          นาง
รัชนีกร ย้ิมย่อง

เพื อระบายน่้า/
ป้องกันปัญหาน่้า
ท่วม

ท่อระบายน่้า คสล.      
ศก.0.04 ม.

- 200,000 200,000 - - ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

81 วางท่อระบายน่้า คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือ 
หมู่ที  11   จากศาลา
กลางบ้านถึงสี แยกบ้านนาง
ค่าสิงห์ เพิ มพูน

เพื อระบายน่้า/
ป้องกันปัญหาน่้า
ท่วม

ท่อระบายน่้า คสล.      
ศก.0.40 ม.

- - 200,000 - 200,000 ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา
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    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

82 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองก่าน หมู่ที 
 12               ซอยเข้า
หอประปา 2

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร  กว้าง 
2.50 ม.ยาว 150 ม.  
หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง

- - - - 150,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

83 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองก่าน หมู่ที 
 12                ซ.บ้านนาย
เอกชัย สุโกพันธ์

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 ม.
ยาว 60 ม.

- - - - 10,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

84 วางท่อระบายน่้า คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านหนอง
ก่าน หมู่ที  12   ถนนบ้าน
หนองก่าน

เพื อระบายน่้า/
ป้องกันปัญหาน่้า
ท่วม

ท่อระบายน่้า คสล.        
ศก.0.40 ม.

250,000 - - - - ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

85 วางท่อระบายน่้า คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านหนอง
ก่าน หมู่ที  12      ซอย
บ้านแม่หมู

เพื อระบายน่้า/
ป้องกันปัญหาน่้า
ท่วม

ท่อระบายน่้า คสล.      
ศก.0.40 ม.

100,000 - - - - ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ที มาของ
โครงการ

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก
ที โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา
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    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

86 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองก่าน หมู่ที 
 12               ซ.บ้านนาย
สมคิด นามวงค์

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4  ม. 30,000 - - - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

87 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองก่าน  หมู่
ที  12              ซ.บ้าน
นายสมคิด นามวงค์

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 700 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- 250,000 250,000 250,000 - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

88 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองก่าน  หมู่
ที  12 ซอย 1

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 220 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- 150,000 - - 300,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

89 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองก่าน  หมู่
ที  12               ซ.หลัง
ส่านักงานชลประทาน

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 150 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- 100,000 - 200,000 - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา
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    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

90 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองก่าน หมู่ที 
 12 ซ.บ้านแม่หมู

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. - - 40,000 - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

91 บุกเบิกถนนดินพร้อมลง
ลูกรังภายในหมู่บ้านบ้าน
หนองก่าน หมู่ที  12 ซ.ใหม่
ติดร้ัวโรงเรียนนารีนุกูล 2

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. - - 70,000 - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

92 บุกเบิกถนนดินพร้อมลง
ลูกรังภายในหมู่บ้านบ้าน
หนองก่าน หมู่ที  12 ซ.ร่วม
มิตรพัฒนา 4

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. 50,000 - 100,000 - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

93 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองก่าน หมู่ที 
 12 รอบป่าชุมชน

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา
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    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

94 บุกเบิกถนนดินพร้อมลง
ลูกรังภายในหมู่บ้านบ้าน
หนองก่าน หมู่ที  12 ซ.
บ้านพ่อวิทูรย์  สายนรา

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. - - - 70,000 50,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

95 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองก่าน หมู่ที 
 12 ซอยหนองแสง

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. - - 30,000 30,000 - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

96 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองก่าน หมู่ที 
 12 ซอยสามพี น้อง

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. - - - 30,000 30,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

97 ขยายถนน ค.ส.ล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านทุ่งหนองพอก  
หมู่ที  13 พร้อมวางท่อ
ระบายน่้าและบ่อพัก ซ.หน้า
วัดทุ่งหนองพอก

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 1 ม.
ยาว 800 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

300,000 150,000 - - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา
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 (บาท)

   2567    
 (บาท)
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(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

98 ขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล.
สายทางบ้านทุ่งหนองพอก 
หมู่ที  13  ต่าบลหัวเรือ อ.
เมือง จ.อุบลราชธานีเชื อม
ทางหลวงชนบทหมายเลข 
อบ3016

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ถนนมีสภาพเป็น ค.ส.ล.
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
โดยขยายไหล่ทางขนาดผิว
จราจรกว้างข้างละ 1 ม. 
ยาว 275 ม.หรือมีพ้ืนที 
รวมไม่น้อยกว่า 550 
ตารางเมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

99 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านทุ่งหนองพอก  
หมู่ที  13 ซอย 2

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 20 ม.หนา 0.15 ม. 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ
 0.20 ม.

70,000 - - - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

100 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน่้า คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านทุ่ง
หนองพอก หมู่ที  13  ซ.
ข้างวัดฝังตะวันออกเชื อม
บ้านหนองจ่านัก

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 1 ม.
ยาว 1000 ม. หนา  0.15 
ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม. ท่อระบายน่้า 
คสล.ศก.0.04ม.จ่านวน 97
 ท่อน บ่อพัก 33 บ่อ.

- - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา
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 (บาท)

   2567    
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  2569   
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101 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านทุ่งหนองพอก  
หมู่ที  13 ซ.บ้านนางดอกอ้อ
 บ่ารุงผล

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 400 ม.

- - - 75,000 - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

102 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านทุ่งหนองพอก  
หมู่ที  13 ซอยข้างบ้านนาย
ประเสริฐ วันดี - บ้านนาย
วิชิต วันดี

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 500 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

100,000 100,000 100,000 - 100,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

103 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านทุ่งหนองพอก  
หมู่ที  13 ซ.บ้านนางดอกอ้อ
 บ่ารุงผล

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 400 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- - - 200,000 200,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

104 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านทุ่งหนองพอก  
หมู่ที  13 ซ.ข้างบ้าน      
นายประทิน โพธ์ิศรี เชื อม
ทางหลวงชนบท อบ 3016

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 320 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา
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    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

105 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านทุ่งหนองพอก  
หมู่ที  13 ซ.2

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 1 ม.
ยาว 800 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

106 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านทุ่งหนองพอก  
หมู่ที  13 ซ.รอบหมู่บ้าน

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 1 ม.
ยาว 800 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

107 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจิก  หมู่ที 
 14 ซ.ร่วมใจสามัคคีข้าง
วัดทางทิศตะวันออก

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 233 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

300,000 100,000 - 150,000 - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

108 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจิก  หมู่ที 
 14 ซ.ร่วมใจสามัคคีเชื อม
บ้านหนองมุก

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 480 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

200,000 - 200,000 - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา
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    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

109 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจิก  หมู่ที 
 14 ซ.หน้าวัดโพธิภาวนาวัน
 เชื อมบ้านหนองยาง

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 400 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

200,000 - 200,000 200,000 150,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

110 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจิก  หมู่ที 
 14 ช.รอบหนองจิก

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม.
ยาว 490 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

111 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองจิก  หมู่ที 
 14 ช.สี พันสองเชื อมหนอง
จ่านัก

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 380 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- 250,000 300,000 - 300,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

112 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านทุ่งขามเหนือ
หมู่ที  15 ซ.กลางบ้านนาอ้อ
ไป   ซอย 5

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 250 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

300,000 250,000 - - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวชีวัด(KPI)

ผลที คาดว่า
จะได้รับ

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา
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    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

113 วางท่อระบายน่้า คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งขาม
เหนือ หมู่ที  15   ซอยใน
หมู่บ้าน

เพื อระบายน่้า/
ป้องกันปัญหาน่้า
ท่วม

ท่อระบายน่้า คสล.ศก.
0.40ม.พร้อมบ่อพัก

130,000 - 150,000 - 150,000 ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

114 บุกเบิกถนนดินพร้อมลง
ลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านทุ่ง
ขามเหนือ หมู่ที  15 ซ.คอก
หมู

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 500 ม. ตามแบบ
แปลน อบต.ก่าหนด

- - 70,000 - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

115 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านทุ่งขามเหนือ 
หมู่ที  15 ซ.ไปหนองแคน
ใหญ่เชื อมบ้านหนองยาง

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 250 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- 200,000 - - 250,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

116 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านทุ่งขามเหนือ  
หมู่ที  15 ซ.คอกหมูเก่า

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 500 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- - - 300,000 300,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวชีวัด(KPI)

ผลที คาดว่า
จะได้รับ

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา
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    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

117 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านทุ่งขามเหนือ  
หมู่ที  15 ซ. ถ่าตากแดด 
ไปห้วยวังโฮ

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

250,000 200,000 - - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

118 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านทุ่งขามเหนือ 
หมู่ที  15 ซ.บ้านพ่อบุญมี   
ประสบคุณ

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 200 ม. ตามแบบ
แปลน อบต.ก่าหนด

- - 70,000 - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

119 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านทุ่งขามเหนือ 
หมู่ที  15 ซ.หนองแคนใหญ่

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 250 ม. ตามแบบ
แปลน อบต.ก่าหนด

50,000 - - - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

120 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านทุ่งขามเหนือ 
หมู่ที  15 ซ.กลางบ้านนาอ้อ

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 250 ม. ตามแบบ
แปลน อบต.ก่าหนด

- - - - 50,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวชีวัด(KPI)

ผลที คาดว่า
จะได้รับ

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา
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 (บาท)
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121 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านทุ่งขามเหนือ 
หมู่ที  15 ซ. หน้าวัดไปห้วย
วังโฮ

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- - - 100,000 - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

122 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
วางท่อระบายน่้าและบ่อพัก
 คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านหัว
เรือทอง  หมู่ที  16 ซ. บ้าน
พ่อพรมมา เช้ือชัย

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 600 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

300,000 300,000 - 300,000 300,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

123 ก่อสร้างถนน คสล..ภายใน
หมู่บ้านบ้านหัวเรือทอง หมู่
ที  16 ซ. บ้านพ่อวิรัช ศิริ
นนท์

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม.ยาว 150 ม. หนา
 0.15 ม. พร้อมไหล่ทาง
ลูกรัง ข้างละ 0.20 ม.

200,000 - 200,000 - - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

124 ก่อสร้างถนน คสล..ภายใน
หมู่บ้านบ้านหัวเรือทอง หมู่
ที  16 ซ. บ้านนายจ่าลอง 
แก้วใส

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 300 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- - - 300,000 350,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวชีวัด(KPI)

ผลที คาดว่า
จะได้รับ

ที มาของ
โครงการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.02/1



    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

125 ก่อสร้างถนน คสล..ภายใน
หมู่บ้านบ้านหัวเรือทอง หมู่
ที  16 ซ. ฟาร์มไก่

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 310 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- - 200,000 300,000 300,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

126 บุกเบิกถนนดินพร้อมลง
ลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านหัว
เรือทอง หมู่ที  16 ซ.บ้าน
นายวิรัตน์   ก่าทอง

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 ม.
ยาว 300 ม. ตามแบบ
แปลน อบต.ก่าหนด

- - - 60,000 - ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

127 วางท่อระบายน่้า คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือ 
หมู่ที  16  จาก 3 แยกบ้าน
นายลาน     สายแวว - 
บ้านนายดวงจันทร์ พิมพ์หล่อ

เพื อระบายน่้า/
ป้องกันปัญหาน่้า
ท่วม

ท่อระบายน่้า คสล.ศก.
0.40ม.พร้อมบ่อพัก

200,000 200,000 100,000 - - ร้อยละ90
สามารถ
ระบายน่้าได้
เร็วข้ึน

ป้องกัน
ปัญหาน่้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

128 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหัวเรือทอง หมู่
ที  16 ซ. บ้านแม่เอ้ืองกมล  
    เข็มทอง -บ้านแม่สี ขาว
วงศื

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 210 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- - 200,000 100,000 100,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด(KPI)

ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก

ที มาของ
โครงการ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา

114
แบบ ผ.02/1



    2566   
 (บาท)

   2567    
 (บาท)

   2568   
(บาท)

  2569   
(บาท)

   2570  
(บาท)

129 ปรับปรุงลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านหัวเรือทอง หมู่
ที  16     ซ.บ้านนายทองสุข
 วงศ์อุดม

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 ม.
ยาว 200 ม. ตามแบบ
แปลน อบต.ก่าหนด

- - - 50,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

130 ปรับปรุงลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านหัวเรือทอง หมู่
ที  16     ซ.บ้านแม่สี ขาว
วงศ์

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ตามแบบแปลน อบต.
ก่าหนด

- - - - 50,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

131 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหัวเรือทอง  
หมู่ที  16 ซ. บ้านแม่สี ขาว
วงศื - บ้านส่าราญ

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.
ยาว 900 ม.หนา 0.15 ม.
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้าง
ละ 0.20 ม.

- - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 95 
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

115
แบบ ผ.02/1

ที มาของ
โครงการ

ตัวชีวัด(KPI)
ผลที คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

หลัก
ที โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
4.2  แผนงาน อุตสากกรรมและการโยธา



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570 ) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลหวัเรอื       หน้า  ๑๒๐ 

ส่วนที่  4 
การติดตามและประเมินผล 

 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 และในการประเมินแผนนั้น
จะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท ๐๘๑๐.3/ ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวัน  นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดดังนี้ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570 ) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลหวัเรอื       หน้า  ๑๒๑ 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลกับจำนวนประชากร และช่วง
อายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ 

(2)  

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ 
และเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(3)  

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1)การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินรวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลชองการบงัคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ  
T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเชื่อมโยงหลักแระชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยุทศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารฐัแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดินนโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 

 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคลอ้งกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิง่ที่ต้องทำตามอำนาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ 
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลวิุสัยทัศน์น้ัน 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเรจ็ทางยุทธศาสตร ์

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์องค์ปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
ในแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองคร์วมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาน 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมานได้ถูกต้อง (5) 
    5.4โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการาคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10   

2.การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน้ันเองว่า
เป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจรงิตามท่ีได้
กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอำนาจหน้าท่ีที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กจิกรรม งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลวัุตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรอืหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Quantitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ทีความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้  SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผลวิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจนและลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการ 
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดเจนว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคัง่ 
ย่ังยืน 

(5)  

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4)ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปี ท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อล้ำทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกจิไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่เคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้
มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  
 

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถ่ิน นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ินมีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจกัษ์ 

(5)  

5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ  

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกปริทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่นการกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยล่ะการ
กำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ ท่ีเกิดข้ึนสิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมรความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

 

ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  
ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2561  ข้อ ๑2 และข้อ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น
อย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีท่ีผ่านมา ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานท่ีได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมท้ังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวเรือ  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องให้การบริการแก่ประชาชน
ชุมชน จึงจำเป็นท่ีจะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการ
ดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีท่ีผ่านมาอีกด้วย           

 

  3.1  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือท่ีจำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการท่ีดำเนินการอยู่  โดยท่ีการติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาท่ีกำลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าท่ีกำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ดำเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม   
  การประเมินผล คือ เป็นการรวบรวมผลการติดตามความกาวหน้าของโครงการและการ
ประเมินผลโครงการของทุกส่วนราชการเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน การตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานในระหว่างท่ีกำลังดำเนินการหรือภายหลังท่ีการดำเนินการสำเร็จเสร็จส้ินไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล
เป็นส่ิงจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีกำหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงานท่ีได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่
ความสำเร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้หรือไม่  มี  ๒  แบบ  ดังนี้   

๑.  การประเมินผลเชิงปริมาณ 
     เป็นการประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานและการใช้ งบประมาณใน   

แต่ละโครงการโดยพิจารณาจากเป้าหมายของโครงการท่ีได้กำหนดไว้ในแผนดําเนินการและจํานวน
งบประมาณท่ีได้ใช้จ่ายจริง 

 
 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570 ) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลหวัเรอื       หน้า  ๑๒๙ 

 
 
๒.  การประเมินผลเชิงคุณภาพ 

       เป็นการประเมินผลสําเร็จของโครงการท่ีมีลักษณะเป็นการประเมินผลความพึง
พอใจของเป้าหมายเชิงคุณภาพท่ีได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดําเนินการประจําปีโดย
ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องทําการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีต่อการดําเนินการในภาพรวมของโครงการ  ซึ่งผลท่ี
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับท่ีสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
   

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง

ผ่านกระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายท่ีทำได้ยาก

และบางเรื่องอาจทำไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ

ภารกิจ   แต่ละด้านท่ีจะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
 
  


