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ค ำน ำ 

  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
7) พ.ศ.๒๕6๒ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕48 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. ๒๕61 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่  15 พฤษภาคม 
๒๕62  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565) และในการทบทวนครั้งนี้ 
อาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนา สี่ปีฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
  เ พ่ือให้การด าเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบายที่
คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่ วนต าบลหนองหมากฝ้ าย จึ งหวั ง เป็นอย่ างยิ่ ง ว่ าแผนพัฒนาท้องถิ่ น                    
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย เล่มนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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ส่วนที ่1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  

  

1. ด้านกายภาพ  

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  

ที่ตั้ง  

    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย  อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้าน
หนองหมากฝ้าย เลขท่ี 352 หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ห่างจากอ าเภอ
วัฒนานคร  26 กิโลเมตร ได้ยกฐานะจากสภาต าบลหนองหมากฝ้าย เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ชาวต าบลหนองหมากฝ้าย เดิมอพยพมาจากกรุงเวียงจันทร์มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่
ทุ่งสาหร่าย (ปัจจุบันอยู่ในเขตต าบลช่องกุ่ม) ต่อมาย้ายมาอยู่ที่หนองครก(อยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 2 กิโลเมตร)และได้เกิดโรคอหิวาตกโรค จึงต้องย้ายมาอยู่ที่ หนองหมากฝ้ายปัจจุบันเมื่อประมาณ 
120 ปี ซึ่งขณะที่อยู่ได้ปลูกตน้ฝ้ายบริเวณจอมปลวกใหญ่ใกล้หนองน้ า  ต้นฝ้ายเจริญเติบโตสมบูรณ์ ออกดอก
ฝ้ายเป็นสีขาวสะพรั่งเต็มไปหมด จึงเรียกบริเวณท่ีปลูกต้นฝ้ายว่าหนองหมากฝ้าย 
 

เนื้อที ่ 

  ต าบลหนองหมากฝ้าย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 289.12 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ 
จ านวน 180,700 ไร่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีพ้ืนที่อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอวัฒนานคร  
ประมาณ  26  กิโลเมตร และมีอาณาเขตพ้ืนที่ติดต่อกับพ้ืนที่อ่ืน ดังนี้ 

                  - ทิศเหนือ           ติดต่อกับ        อ าเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมาและอ าเภอละหานทราย 
                  - ทิศใต้               ติดต่อกับ        ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว 
                  - ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ        ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
                  - ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ        ต าบลชอ่งกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  

 ภูมิประเทศของต าบลหนองหมากฝ้าย ตอนเหนือเป็นทิวเขา เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน      
อุดมด้วยป่าไม้มีค่าเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารพ้ืนที่ลาดเอียงมีลักษณะเป็นสันเป็นน้ าพ้ืนที่ตอนกลางส่วนล่างเป็นไร่
นาและป่าโปร่ง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายท าให้ไม่สามารถเก็บน้ าได้นาน 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  

ฤดูกาล  

ฤดูร้อน ระหว่าง กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  มีลมฝ่ายใต้พัดมาปกคลุม    
ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษายน   

ฤดูฝน ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ในระยะนี้เป็นช่วงที่ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท าให้มีฝนตกชุกโดยตกชุกท่ีสุดในเดือนกันยายน  

ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยในช่วงนี้ ความกดอากาศสูงจากประเทศ
จีนและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม ท าให้อากาศหนาวเย็นและความแห้งแล้งแผ่ปกคลุมจังหวัดสระแก้ว  

 

จังหวัดสระแก้วมีอุณหภูมิต่ าสุดโดยเฉลี่ย 23.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 34.0 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิต่ าที่สุดวัดได้  13.1 องศาเซลเซียส(เมื่อวันที่ ที่  1 มกราคม 2539 อุณหภูมิสู งสุด                    
วัดได้ 40.9 องศาเซลเซียส (เมื่อ 1 เมษายน 2539) ปริมาณน้ าฝน เฉลี่ย 1,496.2 มิลลิเมตร/ปี  
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1.4 ลักษณะของดิน  

ดิน หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติที่ปกคลุมผิวโลก เกิดจากการแปรสภาพหรือสลายตัวของหิน
แร่ธาตุ และอินทรีย์วัตถุผสมคลุกเคล้ากันตามธรรมชาติรวมกันเป็นชั้นบาง ๆ เมื่อมีน้ าและอากาศที่เหมาะสมก็
จะท าให้พืชเจริญเติบโตและยังชีพอยู่ได้  

เนื่องจากภาคตะวันออกส่วนใหญ่เป็นเขตที่ราบ เพราะฉะนั้นวัตถุแม่ดิน หรือแหล่งก าเนิดดิน
ดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับการปลูกพืชไร่ มีประมาณ 30% ของเนื้อที่ ท านา 40% ที่เหลือ 30 
เป็นเนื้อที่ส าหรับบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย  

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  

แหล่งน้ าธรรมชาติ  

 - ล าน้ า, ล าห้วย   19   สาย  

1. คลองมะเฟือง  อยู่ในเขตหมู่ที่ 4 บ้านท่าช้าง 
2. คลองอีโสม  อยู่ในเขตหมู่ที ่2 บ้านโคกสว่าง 
3. คลองพระปรง  อยู่ในเขตหมู่ที่ 4 บ้านท่าช้าง,หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมากฝ้าย, 
   หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ศรีจ าปาและหมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง 
4. คลองเกลือ  อยู่ในเขตหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน 
5. คลองคันโท  อยู่ในเขตหมู่ที่ 1 บ้านคลองคันโท 
6. คลองมณโท  อยู่ในเขตหมู่ที่ 1 บ้านคลองคันโท 
7. คลองตาลุง  อยู่ในเขตหมู่ที่ 1 บ้านคลองคันโท 
8. คลองเตย  อยู่ในเขตหมู่ที่ 5 บ้านหนองหมากฝ้าย 
9. คลองไก่ฟ้า  อยู่ในเขตหมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง 
10. คลองช่องก่ าล่าง  อยู่ในเขตหมู่ที่ 1 บ้านคลองคันโท 
11. ล าห้วยคง  อยู่ในเขตหมู่ที่ 5 บ้านหนองหมากฝ้าย 
12.ล าห้วยป่าพาน  อยู่ในเขตหมู่ที่ 5 บ้านหนองหมากฝ้าย 
13.ล าห้วยหมากฝ้าย  อยู่ในเขตหมู่ที่ 5 บ้านหนองหมากฝ้าย 
14. ห้วยเตย  อยู่ในเขตหมู่ที่ 5 บ้านหนองหมากฝ้าย 
15. ห้วยทรายเหนือ อยู่ในเขตหมู่ที่ 4 บ้านท่าช้าง 
16. ห้วยทรายใต้  อยู่ในเขตหมู่ที่ 5 บ้านหนองหมากฝ้าย 
17. ห้วยดง  อยู่ในเขตหมู่ที่ 4 บ้านท่าช้าง 
18. ห้วยมะพูด  อยู่ในเขตหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน 
19. ห้วยเกลือ  อยู่ในเขตหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน 
 

-  บึง, หนองและอ่ืน ๆ      6   แห่ง 
1. หนองผักกระเฉด  อยู่ในเขตหมู่ที่ 4 บ้านท่าช้าง 
2. หนองตะกัง   อยู่ในเขตหมู่ที่ 5 บ้านหนองหมากฝ้าย 
3. หนองวังปลา   อยู่ในเขตหมู่ที่ 6 บ้านหนองหมากฝ้าย     
4. หนองพ่ีพวย   อยู่ในเขตหมู่ที่ 7 บ้านหนองไทย 
5. หนองป่าหมาก  อยู่ในเขตหมู่ที่ 7 บ้านหนองไทย 
6. หนองเสือเค้ียว  อยู่ในเขตหมู่ที่ 7 บ้านหนองไทย 

- ฝาย 10 แห่ง  
- บ่อน้ าตื้น - บ่อ  
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- บ่อบาดาล 12  แห่ง  

- สระน้ า 18 แห่ง  

 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  

สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง  มีไม้ไผ่เป็นไม้เรือนยอดชั้นกลาง เช่น     
ไม้รวก ไม้ไผ่ป่า เป็นต้น   

 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง  

2.1 เขตการปกครอง  

จ านวนหมู่บ้าน    

 ต าบลหนองหมากฝ้ายแบ่งเขตการปกครองเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่  

- หมู่ที่ 1 บ้านคลองคันโท  นายทองค า   สว่างศิริ          ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน                                     
   - หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง      นางล าดวน   ทององค์          ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน                                          

- หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ศรีจ าปา   นายพิเชษฐ์  ศรีคูน              ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน 
- หมู่ที่ 4 บ้านท่าช้าง             นายสมศักดิ์   ทองชิต         ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน 
- หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมากฝ้าย     นายประหยัด   ถาวรยิ่ง        ต าแหน่งก านัน     
- หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมากฝ้าย     นายสุรเดช   สมัยกุล           ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน 
- หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทย            นายชูศักดิ์   ผลจันทา  ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน 
- หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน         นางสาวสุพรรณี   คนซื่อ             ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน       

2.2 การเลือกตั้ง  

แบ่งเขตการเลือกตั้งตามจ านวนหมู่บ้าน    

ต าบลหนองหมากฝ้ายแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 8 หน่วย ได้แก่  

   - หน่วยที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านคลองคันโท 

- หน่วยที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง      

- หน่วยที่ 3 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ศรีจ าปา   

- หน่วยที่ 4 หมู่ที่ 4 บ้านท่าช้าง   

- หน่วยที่ 5 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมากฝ้าย     

- หน่วยที่ 6 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมากฝ้าย     

- หน่วยที่ 7 หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทย            

- หน่วยที่ 8 หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน         

3.  ประชากร  

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ประชากรชาย 3,042 3,046 3,069 3,082 3,060 
ประชากรหญิง 3,037 3,042 3,060 3,068 3,068 
รวมประชากร 6,079 6,088 6,129 6,150 6,128 

ครัวเรือน 1,777 1,813 1,863 1,880 1,892 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร  

โดยแบ่งเป็น ช่วงอายุต่ ากว่า 18 ปี   1,420 คน  

ช่วงอายุ 18-60 ป ี     3,897 คน 
ช่วงอายุมากกว่า 60 ปี   799 คน  

แยกเป็น  ชาย 3,060 คน   
หญิง 3,068 คน  

จ านวนครัวเรือน  1,892 ครัวเรือน  

 
 

ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้  

  

หมู่
ที ่ 

ชื่อหมู่บ้าน  จ านวนประชากร(คน)  จ านวน
ครัวเรือน  

ชื่อผู้น าชุมชน  
ชาย  หญิง  รวม  

1  บ้านคลองคันโท 448 482 930 283 นายทองค า   สว่างศิริ 

2  บ้านโคกสว่าง 137 124 261 76 นางล าดวน   ทององค์          

3  บ้านใหม่ศรีจ าปา 301 303 604 195 นายพิเชษฐ์  ศรีคูน 

4  บ้านท่าช้าง 652 654 1,306 356  นายสมศักดิ์   ทองชิต   

5  บ้านหนองหมากฝ้าย 509 519 1,028 398 นายประหยัด   ถาวรยิ่ง 

6  บ้านหนองหมากฝ้าย 370 350 720 219 นายสุรเดช   สมัยกุล 

7  บ้านหนองไทย 174 185 359 121 นายชูศักดิ์   ผลจันทา 

8  บ้านภักดีแผ่นดิน 469 451 920 469 นางสาวสุพรรณี   คนซื่อ 

รวม  3,060 3,068 6,128 1,892   

ข้อมูล  ณ  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

4.  สภาพทางสังคม  

4.1 การศึกษา  

ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  4  แห่ง  ประกอบด้วย  

1. โรงเรียนวัดพุทธิสาร   หมู่ที ่ 5  

2. โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจ าปาทอง  หมู่ที ่ 3  

3. โรงเรียนบ้านท่าช้าง    หมู่ที ่ 4  

4. โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน  หมู่ที ่ 8  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน   1   แห่ง  

1. โรงเรียนวัดพุทธิสาร  หมู่ที่  5  
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน   -   แห่ง  

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน   1 แห่ง  

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมากฝ้าย  หมู่ที่  5  (สังกัด อบต.)  

  

4.2 สาธารณสุข  

  สถานพยาบาลในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  จ านวน 4  แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคลองคันโท  ตั้งอยู่หมู่
ที่  1,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่ศรีจ าปาทอง  ตั้งอยู่หมู่ที่  3,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านท่าช้าง  ตั้งอยู่หมู่ที่  4 และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหมากฝ้าย  ตั้งอยู่หมู่ที ่ 5 

 

4.3 อาชญากรรม  

 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายมีป้อมจุดตรวจ จ านวน  1  แห่ง  ได้แก่ 
จุดตรวจต าบลหนองหมากฝ้าย  ตั้งอยู่หมู่ที ่ 4 บ้านท่าช้าง   

4.4 ยาเสพติด  

  มีการสนับสนุนโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด โดยได้มีการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นระยะ  ๆท าให้ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที ่บรรเทาเบาบางลง  

4.5 การสังคมสงเคราะห์  

ข้อมูลเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวน 740  ราย  

2. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ  จ านวน 240  ราย    

3. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ านวน 3  ราย    

5.  ระบบบริการพื้นฐาน  

5.1 การคมนาคมขนส่ง  

การคมนาคม  

 - การคมนาคม/ขนส่ง ใช้เส้นทางบกโดยใช้ถนนสายสายชนบทแซร์ออ – วัฒนานคร 
เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมขนส่งการจราจร มีผู้ใช้ยวดยานพาหนะทางบก คือ รถยนต์ และ 
รถจักรยานยนต์ ในเส้นทางหลัก การจราจรคับคั่งในช่วงเทศกาล แต่สภาพการจราจรยังไม่ติดขัดมีสภาพคล่อง 

 - ถนนในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลมีดังนี้ 
 1.  ถนนลาดยาง  5 สาย  

 2.  ถนนลูกรัง 47 สาย  

 3.  ถนนคอนกรีต 30 สาย  

5.2 การไฟฟ้า  

  การ ให้บริการด้านการ ไฟฟ้า ใน เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย       
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวัฒนานคร จ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง
ครบทั้ง 8 หมู่บ้าน  
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5.3 การประปา  

ระบบประปาหมู่บ้าน แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ระบบประปาผิวดิน 2) ระบบประปา      
จากบ่อบาดาล 3) ระบบประปาจากแหล่งน้ าธรรมชาติ  

 

5.4 โทรศัพท์ 

 - มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจ าที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายใต้การให้บริการของ บริษัท 
TOT และ 3BB  

- มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการได้แก่ 
AIS DTAC และ TRUE  

 
 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  
 -  ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์วัฒนานคร ตั้งอยู่ 153 หมู่ 10 อ.วัฒนานคร 

สระแก้ว 27160 ห่างจากต าบลหนองหมากฝ้าย ประมาณ 22 กิโลเมตร 

-  เสียงตามสายและหอกระจายข่าวครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  

 -  เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน ดังนี้  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายมีเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. กรวย         190   อัน 
2. เครื่องสูบน้ า       2   เครื่อง 
3. โต๊ะอเนกประสงค์       77  ชุด 
4. พระพุทธรูปคู่เมือง      8  องค์ 
5. เครื่องดูดฝุ่น      2  เครื่อง 
6. อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย     4    ตัว 
7. เครื่องส ารองไฟฟ้า     8  เครื่อง 
8. กล้องวงจรปิด     44 ตัว 
9. ชุดดับเพลิง     2  ชุด 
10.  ถังขยะ      150  ถัง 
11.  ป้ายโครงเหล็ก     2  ป้าย 
12. เก้าอ้ี       65  ตัว 
13. ถังดับเพลิง      25  ถัง 
14. เครื่องออกก าลังกาย     31  เครื่อง 
15. รถจักรยานยนต์ฮอนด้า     1  คัน 
16. รถยนต์บรรทุกดีเซล อีซูซุ       1  คัน 
17. รถยนต์บรรทุกดีเซล    1  คัน 
18. รถยนต์บรรทุกน้ า     1  คัน 
19. รถบรรทุกขยะ     1  คัน 
20. ไม้สต๊าฟ      1  อัน 
21. เครื่องเสียง     1  เครื่อง 
22. เครื่องพ่นหมอกควัน     1  เครื่อง 
23. เครื่องเก็บตัวอย่างคอนกรีต    1 เครื่อง 
24. เครื่องตบดิน     1  เครื่อง 
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25. กล้องวัดระดับ     2  ตัว 
26. รอกสลิงดึงสายไฟ     1  ตัว 
27. ป้ายประชาสัมพันธ์     10  ป้าย 
28. ลูกกรงเหล็ก      18  ตัว 
29. เครื่องปั่นไฟ     1  เครื่อง 
30. โต๊ะท างาน     46  ตัว 
31. เก้าอ้ี      390  ตัว 
32. เต้นท์      1  หลัง 
33. ชุดรับแขก      5 ชุด 
34. ชั้นวางเอกสาร        15  ชั้น 
35. แท่นอ่านหนังสือพิมพ์     2  แท่น 
36. ตู้เอกสาร      55  ตู้ 
37. ตู้นิรภัย       1  ตู้ 
38. เครื่องเคลือบบัตร      2    เครื่อง 
39. เครื่องพิมพ์ดีด      1  เครื่อง 
40. เครื่องคอมพิวเตอร์     39  เครื่อง 
41. เครื่องพิมพ์     15  เครื่อง 
42. เครื่องปริ้นเตอร์       6  เครื่อง 
43. เครื่องแสกรนรูป      1 เครื่อง 
44. เครื่องแสกนเนอร์      1  เครื่อง 
45. เครื่องปรับอากาศ     11  เครื่อง 
46. เครื่องโทรสาร        2  เครื่อง 
47. พัดลม     26  ตัว 
48. มู่ลี่บังแสงแดด     18  ชุด 
49. ผ้าม่านบังแสงแดด    27  ชุด 
50. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น    13  ชุด 
51. ถังน้ าพลาสติก     59  ถัง 
52. เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น     1  เครื่อง 
53. เครื่องตัดหญ้า      3  เครื่อง 
54. จักรอุตสาหกรรม     10  ตัว 
55. เครื่องรับภาพ      2  เครื่อง 
56. เครื่องจอขยายเสียง    1  จอ 
57. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   1  เครื่อง 
58. ปั๊มลมพร้อมมอเตอร์    1  เครื่อง 
59. กล้องถ่ายรูป       4  ตัว 
60. เครื่องเล่นวีดีโอ      3  เครื่อง 
61. โทรทัศน์        4  เครื่อง 
62. ขาแขวนพร้อมติดตั้ง    1  ชุด 
63. กระจกโค้งโพลิคาบอเน็ต     3  บาน 
64. ไมโครโฟน      11  ตัว 
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65. เครื่องเสียง     1  ชุด 
66. ล าโพงขยายเสียง       3  ชุด 
67. ไฟโซล่าเซลล์     14  ชุด 
68. เครื่องขยายเสียง       2  เครื่อง 
69. กาต้มน้ า       1  ใบ 
70. เครื่องเล่นวิทยุ       2  เครื่อง 
71. เครื่องช๊อตไฟฟ้าพร้อมไฟฉาย   3  เครื่อง 
72. เครื่องเจาะกระดาษ    1  เครื่อง 
73. โต๊ะหมู่บูชา      5  ชุด 
74. ตู้โชว์      1  ตู้ 
75. แผ่นตัดและรองตัดกระดาษ    2  แผ่น 
76. แท่นปลัมพิธี     1  แท่น 
77. ศาลาทรงไทย     7  หลัง 
78. เครื่องหาพิกัดดาวเทียม    2  เครื่อง 
79. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ     3   ซุ้ม 
80. แผงกั้นจราจร     20  แผง 
81. ประตูเหล็กดัด     3  บาน 
82. เครื่องกรองน้ า     2 เครื่อง 
83. เตาแก๊ส      3  หัว 
84. ตู้เย็น     3  ตู้ 
85. เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง    1  เครื่อง 
86. ไฟประดับ      1  ตัว 
87. หม้อหุงข้าว     6  หม้อ 
88. คูลเลอร์น้ า     1  ถัง 
89. ไซเรนจุดตรวจ     10  อัน 

   

  6.  ระบบเศรษฐกิจ  

6.1 การเกษตร  

ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลหนองหมากฝ้าย ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น ท านา 
ปลูกข้าวโพด ปลูกมันส าปะหลัง ปลูกอ้อย สวนยางพารา แตงโม มันเทศ สวนปาล์ม กล้วยน้ าว้า สวนผลไม้ 
และพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ และเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงสุกร เลี้ยงโคเนื้อ-โคนม เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เป็นเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น  

 

6.2 แรงงาน  

แรงงานส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ต าบลหนองหมากฝ้าย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1) แรงงานสัญชาติไทยในพ้ืนที่ต าบลหนองหมากฝ้าย  

2) แรงงานจากประเทศอ่ืนๆ เช่น ประเทศกัมพูชา เนื่องจากจังหวัดสระแก้วมีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา จึงมีแรงงานอพยพเข้ามาท างานในพื้นท่ี 
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 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

7.1 การนับถือศาสนา  

  สถาบันและองค์กรศาสนา ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย ประกอบด้วย 
   1. วัด  จ านวน 7 แห่ง ได้แก่  

  1) วัดคลองคันโท หมู่ที่  1  

  2) วัดโคกสว่าง หมู่ที่  2  

  3) วัดบ้านใหม่ศรีจ าปาทอง หมู่ที่ 3  

  4) วัดท่าช้าง หมู่ที่ 4  

  5) วัดหนองหมากฝ้าย หมู่ที่ 5  

  6) วัดหนองไท หมู่ที่  7  

  7) วัดภักดีแผ่นดิน หมู่ที่  8  

 

  2. ส านักสงฆ์ จ านวน 1  แห่ง  

  1) ส านักสงฆผ์ีป่าช้าน้อย  หมู่ที่  5  

 

7.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นของประชาชนในพ้ืนที่ ต าบลหนองหมากฝ้าย ส่วนใหญ่มี         
ภูมิปัญญาด้านการจักสาน เช่น สานตะกร้า ไม้กวาดหยากไย่ ทอผ้า พวงหรีด เป็นต้น   

2. ภาษาถ่ิน ใช้ภาษาถ่ินพื้นเมือง ภาษาอีสาน และภาษากลาง  

7.3 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก  

ของที่ระลึกส่วนใหญ่เป็นสินค้าแปรรูปทางการเกษตร เช่น แหนมเงินล้าน 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ  

8.1 น้ า 

แหล่งน้ าของพ้ืนที่ต าบลหนองหมากฝ้ายส่วนใหญ่เกิดจาการขุดบ่อน้ า สระน้ า ล าน้ า ห้วย 
หนอง และคลองต่างๆ  เพ่ือการอุปโภคบริโภคและส าหรับการเกษตรในพื้นที ่  

 

8.2 ป่าไม้  
 ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของจังหวัดสระแก้ว  ลักษณะป่าจะเป็นป่าแบบ     

เบญจพรรณโดยมีไม้ที่ส าคัญ อาทิเช่น ไม้แดง ไม้ตะเคียน ไม้มะค่า ไม้รัง ไม้ไผ่ เป็นต้น  
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ส่วนที ่2 
ยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันา 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 วิสัยทัศน์  

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ“ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”  

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ            
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการ
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  ในการ
ติดตามการตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว     

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ                            
คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม                        
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดย
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ๒) 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการ
ให้บริการของภาครัฐการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
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1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือประเทศชาติมั่นคง 

ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ     
(๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน                
และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคง
ของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 

1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิด
ขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความ
พร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และ        (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ 

1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งทางบกและ   ทางทะเล 

1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงชาติ     
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าว
กรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและ
หน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และ
เผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการ
บริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 

1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
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ประเทศ  (๒) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการ
พัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่าง ๆ 
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย            
(๑)การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบ
องค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
และ       (๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ

ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต”       
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์วัฒนธรรม  ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทาง
การค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้น
กลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ และการกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศท้ังในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และ (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 

2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและ
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย            
(๓) เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 

2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต  ประกอบด้วย           
(๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (๕) อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ 
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2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย (๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ      
ความงามและแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

2.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพใน
ด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) 
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
(๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่    
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน 
โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด            
(๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนา   

ที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย     
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
(๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประกอบด้วย ๗ ประเด็น 
ได้แก่ 

3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูร
ณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้าง
ความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วง
วัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัย
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แรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (๔) ช่วงวัย
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต(๕) 
การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
และ (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริม        
พหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้าง
เส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่าน
กลไกต่าง ๆ และ (๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้าง
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และ
สังคม โดย (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ       
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุน
การสร้างสุขภาวะที่ดี และ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
โดย (๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝัง
และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย       
(๑) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) 
การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่

ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจสังคม  และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
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ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่ม
ประชากร (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 

4.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ    
ฐานราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร        
(๔) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์  มีความ
ปลอดภัยในการท างาน (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย  ทุกเพศ
ภาวะและทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง  
(๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนาศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่ม
จังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไข
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (๕) 
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนาก าลังแรงงานใน
พ้ืนที ่

4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และ        
มีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ     
(๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน         
(๔) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบน
ฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือ
รองรับสังคมยุคดิจิทัล 

4.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง     
(๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญา
ให้กับชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม มี

เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
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เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ 
ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ 

5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด(๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่ว
ประเทศ (๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่
ยั่งยืน 

5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) 
ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการ
ชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ า   ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

5.4 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง      
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  (๒) พัฒนา
พ้ืนที่เมือง ชนบทเกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่าง
ยั่งยืน        (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟ ูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
(๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น และ    (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถใน
การป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

5.5 พัฒนาความมั่นน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) พัฒนาการ
จัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้
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น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคง
พลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและ
ชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบ
ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และ (๔) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับ
กระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของ
การมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการ

พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”      
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ
หรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม     
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
น านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์  และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มี
ความทันสมัยมีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
ภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใสการทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) 
ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 

6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของ
ภูมิภาค       และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ 

6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการ
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พัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) ระบบ
ติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ      
และ (๓) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการ
พัฒนาประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถ
สูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ          
(๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคี
ต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต(๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ
เด็ดขาด     เป็นธรรมและตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
เป็นระบบแบบบูรณาการ 

6.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น โดย (๑) ภาครัฐ
จัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น และ         
(๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค  โดย      
(๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุก
ร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและ
ปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

  หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒     
ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”           
ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม  
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  ส าหรับการก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่
ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕80 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการก าหนด
เป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable 
development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนา ได้บูรณา
การนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และ ไทยแลนด์ ๔.๐ 

 ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับศักยภาพ
ของประเทศ 
  2. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  3. การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย 
  4. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
  5. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า 
  6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้าน  การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที ่
  7. การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐาน
การผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐานเพ่ือสร้างและ
พัฒนาภาคการผลิตและบริการส าหรับอนาคต 
  8. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ 
  9. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้
เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต 
  10. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต 
  11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
  12. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  13. การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
  14. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 
  15. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือขยาย  ขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม 
  16. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  17. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนา อย่างเต็มที ่
  18. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
  19. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได 
  20. การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ 
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 วัตถุประสงค์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
  1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่
ดี    มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้ 
  3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  
  4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
  5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา  
  6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  
  7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์
ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
โลก  

 เป้าหมายรวม 
  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่๑๒ ประกอบด้วย  
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  
  2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕  
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ  มีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน 
อาท ิระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
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  4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐาน  
  5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความ
พร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า การลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  
  6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบัน การจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น  การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
  1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน
ด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และ
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต การพัฒนาใน
ระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน  
  แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน
และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (๒) พัฒนาศักยภาพ
คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา
ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (๓) 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มี
การจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และมีชีวิต (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ             
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อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ
ภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน
ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่ เปราะบาง และส่งเสริม
สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

  2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนาในช่วงที่
ผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมใน
สังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพ
การบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและ
กลุ่มท่ีอยู่ในพืน้ที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้
ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชน
พ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน  
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร
ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่
ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อ
ระดับสูง (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (๓) 
เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน  การปรับ
องค์กรการเงินของชุมชนให้ทาหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ทาหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและ
การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็น
แม่ข่าย 

  3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อ
จากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน  รวมทั้ง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า การพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ
และมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจาก
ความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่าง
เข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
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นิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

  แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้าน
การคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการ
ตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบัน
การเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  และ (๒) การเสริมสร้าง
และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วง
โซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  วางอนาคตรากฐานการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
และกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 

  4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง
การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิม
สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป
จึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุล
ของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (๔) ส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ (๗) การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
(๘)การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

  5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง 
และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัย
คุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การพัฒนาในระยะ
ต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความ
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สมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ  
ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและ
ภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความ
สงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง
อ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

  6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร
มาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส  ระบบและกระบวนการ
ยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทย การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ างจริงจัง โดย
มุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจาน
วนการดาเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ 
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า (๒) 
ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การ
จัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอานวยความสะดวก 
ตรงตามความต้องการ (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการดาเนินการ และ
ปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทาให้มี
ข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลด
ความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า 
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เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค  การเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ 
พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบ
ขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง (๓) 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้
ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า (๔) พัฒนาด้าน
พลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหาร
จัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้าน
แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับ
ประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่
สังคมนวัตกรรมได ้การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดัน
สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (๒) พัฒนา
ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ
การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ (๓) พัฒนา
สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการ
ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา  
STEMและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ
เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ
ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา
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เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว
ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมี
การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุก
กลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และการ
เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้
กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง  พัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ
ชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม
เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี
ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
และ (๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

  10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการ
ขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยก าหนดเป็นแนวทางการดาเนิน
นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาด
ใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ
ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมี
เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ  การเพ่ิม
ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่
ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ส าคัญท้ังในทุกระดับ 
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับ
มิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สาหรับสินค้าและบริการของไทย (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการ
คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, 
IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ (๓) 
พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค (๔) 
ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
(๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (๗) เข้าร่วมเป็น
ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ 
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ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (๙) บูรณาการภารกิจด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้ 
มาตรฐานสากล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการ 
มลพิษให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) 
  วิสัยทัศน์ (Vision) คือ “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมและนิเวศ แหล่งผลไม้และครัวสุขภาพไทย” 
  พันธกิจ (Mission) 
   1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีความ
หลากหลายมีมาตรฐานสู่สากล 
   2) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
พัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
   3) พัฒนาและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร และสมุนไพรปลอดภัยอย่างครบวงจร
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
   4) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
อย่างสมดุลและยั่งยืน 
   5) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต 
   6) พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
  เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goals) 
   1) เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
   2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
   3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุล 
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  ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
   • เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
   • แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ 
   • แหล่งผลิตผลไม ้สินค้าเกษตรปลอดภัย 
   • เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย 
   • ประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
   • แหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
  ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ก าหนดประเด็นการพัฒนาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 – 2565 จ านวน 6 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
  แนวทางการพัฒนา 
   1) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน 
   2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว (เส้นทาง/
ป้ายแนะน า/สาธารณูปโภค ฯลฯ) 
   3) สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
   4) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และสถานประกอบการให้ได้
มาตรฐาน 
   5) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
   6) จัดท าฐานข้อมูลและเส้นทางการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
   7) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้า และการค้าชายแดน เชื่อมโยง 
EEC และประเทศเพื่อนบ้าน 
  แนวทางการพัฒนา 
   1) พัฒนาด่านชายแดนและระบบโครงสร้างบริการพ้ืนฐานให้สามารถบริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล 
   2) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มจังหวัด 
   3) ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน และเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจการค้า
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้า
เกษตร (ผลไม)้ ปศุสัตว์และประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอย่างครบวงจร 
  แนวทางการพัฒนา 
   1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผลไม้ และสินค้าเกษตรปลอดภัย และการน านวัตกรรม
มาใช้ในการผลิต การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค้า 
   2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนสวนผลไม้ และการเกษตรอย่างครบถ้วน 
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   3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และพัฒนาเครือข่ายภาคการเกษตร
ให้เข้มแข็ง 
   4) เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ทันสมัย และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้า
เป้าหมายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ 
   5) ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรอย่างมีคุณภาพ 
   6) ส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพร และการวิจัยสารสกัด/สาระส าคัญ เพ่ือใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตและการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม 
   7) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายจากพืชและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ
และความงาม 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้สมบูรณ์เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ 
  2) ปกป้อง อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเล 
  3) ป้องกันการพังทลายของดินและตลิ่งริมแม่น้ าและคลองสาขา 
  4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  5) พัฒนา ส่งเสริม และสร้างเครือข่ายพลเมืองในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) เพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษาและเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมี
คุณภาพและคุณธรรม 
  2) พัฒนาทักษะทางสังคม การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันให้แก่เด็กปฐมวัย 
  3) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนของเมืองด้วยการพัฒนาสุขภาวะ  และสาธารณสุข
พ้ืนฐาน 
  4) เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนเพื่อรองรับความต้องการแรงงานในอนาคต 
  5) พัฒนาฐานข้อมูล Big Data ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  6) พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุ 
 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน 
  แนวทางการพัฒนา 
   1) เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   2) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
   3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ  
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แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 

เมืองชายแดนแห่งความสุขและมั่นคง  
ถิ่นเกษตรปลอดภัย  

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ  
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่งคัง่ ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 
   เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 : เมืองชายแดนแห่งความสุข 
   ตัวชี้วัด : ร้อยละที่ลดลงต่อปีของจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์   

จปฐ. ก าหนด (ร้อยละ 50)  
เป้าหมายการพัฒนาที่ 2 : ถิ่นเกษตรปลอดภัย  

   ตัวชี้วัด : ร้อยละของสินค้า GAP ที่เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5) 
    : ปริมาณน้ าที่กักเก็บได้แต่ละปีเพ่ิมข้ึน (0.3 ล้าน ลบ.ม.) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 3 : แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ  
    ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนต่อปีของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 5) 
     : จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาแต่ละป ี(2 แหล่ง) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 4 : เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วม่ังคั่ง 
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนต่อปีของมูลค่าการค้าชายแดน (ร้อยละ 3) 
เป้าหมายการพัฒนาที่ 5 : ด้านความม่ันคง 
ตัวชี้วัด : จ านวนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงจากภัยคุกคามต่าง ๆ อย่างน้อย 2

เรื่อง จาก 14 เรื่อง (จ านวน 2 เรื่อง) 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสระแก้ว 

จังหวัดสระแก้วมีประเด็นการพัฒนาทั้งหมด 5 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้

สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้

คุณภาพมาตรฐานสากล 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอ านวย

ความสะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การ

ลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแกว้ พ.ศ. 2560-2565 
วิสัยทัศน์  
“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”  
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา 5 ด้าน  
 1. การคมนาคมสะดวก  
 2. ประชาชนมีคุณภาพ  
 3. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร  
 4. เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
 5. การบริหารจัดการ 
 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ 

        “มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสริมสร้างความร่วมมือ เพ่ิมพูนรายได ้ ใส่ใจสุขภาพ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร  
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 2.3 เป้าประสงค์ 

 เป้ามุ่งหมาย/เป้าประสงค์  เพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 
 1. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพียงพอทั่วถึง  โดยจัดให้มีระบบ

การให้บริการสาธารณะ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ อาทิเช่น ถนนครอบคลุมเส้นทางหลักน้ าประปา
เพียงพอต่อความต้องการอุปโภค บริโภค ไฟฟ้า/แสงสว่างทั่วถึงร้อยละ 80 ของครัวเรือน และได้รับการพัฒนา
ให้ครอบคลุมและครบถ้วน โดยเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

 2. การส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ประเพณีและขนบธรรมเนียม ประชาชนมีสุขภาพดี ชุมชนมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล 
โดยจัดให้มีระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดปัญหาโจรกรรมในพ้ืนที่ ระบบการ
บริการสาธารณสุขได้มาตรฐาน ส่งเสริมด้านการศึกษาความรู้และสุขภาพ  อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี
ท้องถิ่นในอดีตยังคงด ารงอยู่ โดยจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผลักดันให้เกิดกิจกรรม/โครงการที่สืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรม อาทิเช่น โครงการวันสงกรานต์ของทุกปี 

 3. พัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน  
โดยจัดให้มีการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนน่าร่มรื่นน่าอยู่ในพ้ืนที่หนองหมากฝ้าย 
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 4. การพัฒนาและจัดการการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดมีการส่งเสริม
พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนทักษะในการประกอบอาชีพให้ประชาชน และมีการพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตร รายได้ต่อครัวเรือน พร้อมทั้งมีสถานที่จ าหน่ายสินค้า 

 5. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามแนวธรรมาภิบาล  โดยจัดให้มีระบบการพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามแนวธรรมาภิบาล  โดยประชาชนสามารถได้รับข้อมูลข้อสารทางราชการ
ได้รวดเร็วและครบถ้วน โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชน พัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการประจ า พนักงานจ้างอย่างสม่ าเสมอ   

 
 2.4 ตัวชี้วัด 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1) ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน 
ทางเดินเท้า 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีเส้นทางคมนาคม
ได้อย่างสะดวก ร้อยละ 80 

1 . 2 )  ก่ อ ส ร้ า ง ป รั บ ป รุ ง  บ า รุ ง รั ก ษ า  ร ะบ บ
สาธารณูปโภค น้ าอุปโภค บริโภค 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีการให้บริการ
ระบบน้ าอุปโภค บริโภค ร้อยละ 80 

1.3) ขยายเขตบริการไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีการให้บริการ
ระบบไฟฟ้า ร้อยละ 80 

1.4) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา งานโครงสร้างการบริการ 
เคหการ และสันทนาการ  

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีการให้บริการ
อาคาร อาคารศาลา ลานอเนกประสงค์ ลานกีฬา 
สวนสาธารณะ หรืองานโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ 
ร้อยละ 80 

 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
2.1) ส่งเสริมการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและ

นันทนาการ 
2.2) การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการพ่นหมอกควันและก าจัด

แหล่งเพาะยุง 
2.3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี
และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

จ านวนครั้ งในการจัดกิจกรรมทางศาสนา งาน
ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

2.4) ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 

จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความ
เข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

2.5) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมการป้องกันปราบปราม
และบ าบัดยาเสพติด 

2.6) ส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ และสาธารณสุข จ านวนกิจกรรมที่จัดบริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่
ต าบลหนองหมากฝ้ายร้อยละ 80 

2.7)ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการศึกษา จ านวนครั้งในการส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณภาพชีวิต
และการศึกษา 
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2.8) ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล 

2.9) การป้องกันสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบภัย 

ประชาชนที่ประสบภัยร้อยละ 80 ของครัวเรือนใน
พ้ืนที่ต าบลที่ได้รับความช่วยเหลือ 

2.10) การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ เ พ่ือ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
3.1) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

3.2) ปรับปรุงวิสัยทัศน์บริเวณสองข้างถนน และพ้ืนที่
สาธารณะให้มีความสะอาด ร่มรื่น 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

3.3) สร้างระบบการก าจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการรณรงค์การ
จัดการขยะ และจ านวนขยะมูลฝอยที่ลดน้อยลง 

 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
4.1) พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร การประกอบ
อาชีพให้แก่ประชาชน 

จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
5.1) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่ทันสมัย 
และรวดเร็ว 

จ านวนครั้งที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ 

5.2) เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน 

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการร้อยละ 80 ได้รับ
ข่าวสารทั่วถึงผ่านช่องทางหลากหลาย 

5.3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมโดยเน้นประชาชนมี
ส่วนร่วม 

5.4) การพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสถานที่
ปฏิบัติงาน 

5.5) การจัดหาวัสดุ ซ่อมแซม ปรับปรุง อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้ส านักงาน 

จ านวนเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและ
การให้บริการที่เพ่ิมข้ึน 

5.6) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร จ านวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรม
เพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
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 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค 
  2.  ประชาชนมีศักยภาพ  มีความรู้  มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ บ้านเรือนและ
ชุมชนอยู่อย่างสงบสุข 
  3.  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ  
  4.  ลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
  5.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
 
   2.6 กลยุทธ์ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 กลยุทธ์ 
       กลยุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน  สะพาน  ทางเดินเท้า 
       กลยุทธ์ที่ 1.2 ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบน้ าอุปโภค บริโภค 
       กลยุทธ์ที่ 1.3   ขยายเขตบริการไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ 
       กลยุทธ์ที่ 1.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา งานโครงสร้างการบริการ เคหการ  และสันทนาการ 

        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ 
       กลยุทธ์ที่ 2.1  ส่งเสริมการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา 
       กลยุทธ์ที่ 2.2  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
       กลยุทธ์ที่ 2.3  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
       กลยุทธ์ที่ 2.4  ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
       กลยุทธ์ที่ 2.5  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
       กลยุทธ์ที่ 2.6   ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
       กลยุทธ์ที่ 2.7 ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณภาพชีวิต และการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2.8 ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กลยุทธ์ที่ 2.9 การป้องกันสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย 

      กลยุทธ์ที่ 2.10 การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
       กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                  สิ่งแวดล้อม 
       กลยุทธ์ที่ 3.2 ปรับปรุงวิสัยทัศน์บริเวณสองข้างถนน และพ้ืนที่สาธารณะให้มีความสะอาด ร่มรื่น 
       กลยุทธ์ที่ 3.3   สร้างระบบการก าจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร  
กลยุทธ์ 
      กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน 
      กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและการกระจายสินค้าทางการเกษตร 
             

ยุทธศาสตร์ที่ 5    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 
      กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่ทันสมัย และรวดเร็ว 
      กลยุทธ์ที่ 5.2 เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
      กลยุทธ์ที่ 5.3   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      กลยุทธ์ที่ 5.4 การพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน 
      กลยุทธ์ที่ 5.5 การจัดหาวัสดุ  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้ส านักงาน 
      กลยุทธ์ที่ 5.6 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 1. พัฒนาแหล่งน้ า  ระบบประปา  เพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภค 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
 4. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร 
 6. พัฒนาสังคม  ชุมชน  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 7. ส่งเสริมการสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
 8. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 9. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 10. มุ่งเน้นการบริการเชิงรุก  รวดเร็ว   มีประสิทธิภาพ  และโปร่งใส 
 11. ให้ความส าคัญกับปัญหาของประชาชนและรีบเร่งแก้ไข 
 12. พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย     
 13. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดข้ึนในชุมชน 
 14. ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา 

อบต.หนอง
หมากฝ้าย 

ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและ 

สังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ภาคตะวันออก 

ยุทธศาสตร์
การ พัฒนา
กลุ่ม จังหวัด

ภาค 
ตะวันออก 2 

ยุทธศาสตร์
การ พัฒนา

จังหวัด 
สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์
การ พัฒนา
ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด
สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบโลจสิติกส ์

ยุทธศาสตร์ที ่1
เสรมิสร้าง

กระบวนการ
เรียนรู้และ

สภาพแวดล้อม
ของประชาชนให้
สามารถปรับตัว 
ประกอบอาชีพ

และมี
สภาพแวดล้อม

และคณุภาพชีวิต
ที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที ่1
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ

ท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานเพื่อ
สนับสนุนการ

ท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ สุขภาพ 
และวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เสรมิสร้าง

กระบวนการ
เรียนรู้และ

สภาพแวดล้อม
ของประชาชนให้
สามารถปรับตัว 
ประกอบอาชีพ

และมี
สภาพแวดล้อม

และคณุภาพชีวิต
ที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน 
การส่งเสริม

การค้า 
การลงทุน การ

พัฒนา 
เศรษฐกิจ การ

บริหาร 
จัดการดา้นสังคม 
และสิ่งแวดล้อม      
เพื่อรองรับธุรกิจ 
การค้าชายแดน

และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว 

 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การคมนาคม

สะดวก 
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ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา 

อบต.หนอง
หมากฝ้าย 

ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและ 

สังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ภาคตะวันออก 

ยุทธศาสตร์
การ พัฒนา
กลุ่ม จังหวัด

ภาค 
ตะวันออก 2 

ยุทธศาสตร์
การ พัฒนา

จังหวัด 
สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์
การ พัฒนา
ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด
สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2    
การพัฒนาด้าน
งานส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต การ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา

ความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสรมิสร้าง

ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
  
ยุทธศาสตร์ที ่4
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง

โอกาสและความ
เสมอภาคทาง

สังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็น
ธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การ
เสรมิสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความ
มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาพื้นที่ เขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกให้เป็น
เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พิ เ ศษที่ มี ค วาม
ทันสมัยที่ สุด ใน
ภูมิภาคอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์สังคม 
การบริหาร

จัดการ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้มี

ความมั่นคง
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสรมิสร้าง

กระบวนการ
เรียนรู้และภาพ
แวดล้อมของ
ประชาชนให้

สามารถปรับตัว 
ประกอบอาชีพ

และมี
สภาพแวดล้อม

และคณุภาพชีวิต
ที่ด ี
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสรมิสร้างความ
มั่นคง เพื่อการ
พัฒนาพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ประชาชนมี

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การ
เติบโตทีเ่ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ปรับปรุง

มาตรฐานสินค้า
และธุรกิจบริการ

ด้านการ
ท่องเที่ยว 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

แก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมช
าติและจัดระบบ

การบริหาร
จัดการมลพิษให้มี

ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ

ท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานเพื่อ
สนับสนุนการ

ท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ สุขภาพ 
และวัฒนธรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
อนุรักษ ์ฟื้นฟ ู
พัฒนา และ

ปกป้อง 
ทรัพยากรธรรมช

าติและ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ฟื้นฟูแหล่ง

ท่องเที่ยวให้มี
ความปลอดภัย 
และปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความ

สะดวกเสรมิสร้าง
สภาพแวดล้อมให้
เอื้อ  ต่อการเป็น
แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและ
เชื่อมโยงอารย
ธรรมโบราณ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ถิ่นอุตสาหกรรม

การเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เขตท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ 
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ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา 

อบต.หนอง
หมากฝ้าย 

ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและ 

สังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ภาคตะวันออก 

ยุทธศาสตร์
การ พัฒนา
กลุ่ม จังหวัด

ภาค 
ตะวันออก 2 

ยุทธศาสตร์
การ พัฒนา

จังหวัด 
สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์
การ พัฒนา
ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด
สระแก้ว 

สิ่งแวดล้อมอยา่ง
มีส่วนร่วม เพื่อ

ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่าง

ยั่งยืน 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน การ
ส่งเสริมการค้า 

การลงทุน การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
การบริหาร
จัดการดา้นสังคม 
และสิ่งแวดล้อม      
เพื่อรองรับธุรกิจ 
การค้าชายแดน

และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้ า นกา รสร้ า ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การ
ส ร้ า ง ค ว า ม
เ ข้ ม แ ข็ ง ท า ง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาภาค

ตะวันออกให้เป็น
แหล่งผลิตอาหาร
ที่มีคุณภาพและ

ได้
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนา

ประสิทธิภาพการ
ผลิต การแปรรูป 
การตลาด สินค้า
เกษตร (ผลไม้)  
ปศุสัตว์และ

ประมง สมุนไพร
ไทย) คุณภาพ
ปลอดภัยอย่าง

ครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ปรับปรุงปัจจัย

และกระบวนการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยใหไ้ด้

คุณภาพ
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ถิ่นอุตสาหกรรม

การเกษตร 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 5   
การพัฒนาด้าน
บริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับ
สมดลุและ

พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ

ภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการใน

ภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกให้เป็น

เขตเศรษฐกจิ
พิเศษท่ีมีความ
ทันสมัยที่สดุใน
ภูมิภาคอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์สังคม 
การบริหาร

จัดการ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้มี

ความมั่นคง
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้
และภาพแวดลอ้ม
ของประชาชนให้
สามารถปรับตัว 

ประกอบอาชีพและมี
สภาพ 

แวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร

จัดการ 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ               
เพ่ือชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้    

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน  (Weak) 

1. ด้านการบริหาร 
    1.1 การจัดแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วน   
         ต าบลมีความชัดเจน  ครอบคลุมตามอ านาจ 
         หน้าที่ในทุกภารกิจ 
    1.2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจนและเป็นองค์กรหลักใน   
         การประสานแผนพัฒนาของท้องถิ่นในจังหวัด 
    1.3 มีการมอบอ านาจการบริหารงานตามล าดับ 
    1.4 การก ากับดูแลโดยจังหวัด  กรม  และ     
         กระทรวงไม่กระทบต่อการบริหารงานของ             
         องค์การบริหารส่วนต าบล 
    1.5 ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถก าหนดนโยบาย 
         ได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
    1.6 การบริหารงานมีความคล่องตัวเนื่องจาก 
         มีความพร้อมด้านทรัพยากร     

1. ด้านการบริหาร 
   1.1 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  
        มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยตามภารกิจที่ได้รับ   
        มอบเพิ่มมากขึ้น 
   1.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
        บางส่วนขาดความเข้าใจในระเบียบ          
        กฎหมาย และอ านาจหน้าที่ขององค์การ   
        บริหารส่วนต าบล 
   1.3 ความต้องการและคาดหวังของประชาชน  
        มีสูงแต่องค์การบริหารส่วนต าบล 
        ตอบสนองได้น้อย 
   1.4 การประสานงานระหว่างท้องถิ่นในต าบล  
        ยังมีน้อย 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน  (Weak) 
2. ด้านระเบียบ / กฎหมาย /อ านาจหน้าที่ 
2.1 มีระเบียบและกฎหมายที่เอ้ือต่อการบริหาร  
         งานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2.2 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถออก 
         ข้อบัญญัติได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
2.3 มีขอบเขต อ านาจหน้าที่รับผิดชอบเต็มพ้ืนที่2.4 มี
แนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมาก   
         ขึ้นตามแผนการกระจายอ านาจฯ 
 
 
 
 
 
 
3. ด้านบุคลากร 
   3.1 สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจ  
        และก าลังงบประมาณ 

2. ด้านระเบียบ / กฎหมาย / อ านาจหน้าที่ 
    2.1  มีระเบียบ / กฎหมายใหม่ ๆ จ านวนมาก 
ท าให้การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อ  เหตุการณ์ 
    2.2 อ านาจในการออกกฎหมายและการบังคับ   
ใช้กฎหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลมี 
น้อย 
    2.3 ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจบทบาทและ 
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
    2.4 การแบ่งอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยังไม่มีความ 
ชัดเจน 
    2.5 อ านาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาฯ  
ยังไม่มีความชัดเจนในหลายภารกิจ 
 
3. ด้านบุคลากร 
   3.1 การพัฒนาบุคลากรจ านวนมากกระทบต่อ   
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
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   3.2 บุคลากรส่วนใหญ่มีภมูิล าเนาอยู่ในจังหวัด 
        ท าให้เข้าใจในวัฒนธรรมและปัญหาของ     
        ท้องถิ่น 
   3.4 มีการพัฒนาบุคลากรโดยต่อเนื่องทุกปี 
   3.5 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้มาจากการ          
        เลือกตั้งโดยตรงท าให้เข้าใจปัญหาและความ    
        ต้องการของประชาชน 
4. ด้านงบประมาณ 
   4.1 มีรายไดจ้ากการจัดเก็บเป็นของตนเอง ให้มีความ
คล่องตัวในการบริหารงาน 
   4.2 แนวโน้มของรายได้จะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น 
ตามล าดับตามแผนกระจายอ านาจฯ และการ         
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง 
   4.3 มีข้อบัญญัติงบประมาณเป็นกฎหมายและ 
เครื่องมือส าหรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

   3.2 บุคลากรที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการชั้น   
ผู้น้อยมีประสบการณ์ในการท างานน้อย 
   3.3 บุคลากรต าแหน่งบริหารเติบโตไม่ทันกับ
การขยายตัวของโครงสร้าง 
3.4 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี  
สารสนเทศซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงาน
ในอนาคต 
4. ด้านงบประมาณ 
   4.1รายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง   
มีน้อยเมื่อเทียบกับรายได้จากเงินอุดหนุนและ ที่รัฐ
จัดเก็บให้  
   4.2 รายได้มีจ านวนจ ากัดแต่ความต้องการใช้
งบประมาณมีสูง 
   4.3 ขาดแนวทางใหม่ ๆ ในการจัดหารายได้ 
   4.4 การติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threat) 
1. ด้านการเมืองการปกครอง 
   1.1 มีการประสานงานกับนักการเมืองในระดับต่างๆ 
ได้ดี 
   1.2 กลุ่มการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์มีความขัดแย้ง 
น้อย 
   1.3 นักการเมืองระดับชาติเป็นพรรคเดียวกัน 
   1.4 ประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตยและสนใจ 
การเมืองสูง 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 มีแนวโน้มด้านการลงทุนที่เพ่ิมมากข้ึน 
   2.2 สินค้าเกษตรบางชนิดมีราคาสูงข้ึน เช่น อ้อย ข้าว       
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
   2.3 มีการขยายพื้นท่ีทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
   2.4 สินค้า OTOP เป็นที่นิยมของลูกค้า  
   2.5 มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค 
   2.6 ประชาชนมีอัตราการออมสูง 
   2.7 มีแหล่งเงินทุนในระบบจ านวนมาก 
   2.8 มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
 
3. ด้านสังคม 

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
   1.1 การประสานงานระหว่างองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีน้อย 
   1.2 นักการเมืองระดับชาติสังกัดพรรคฝ่าย 
ค้าน 
   1.3 การรวมตัวเพื่อจัดตั้งกลุ่มการเมืองและ 
กลุ่มผลประโยชน์มีน้อย 
 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 น้ ามันราคาแพงโดยต่อเนื่อง 
   2.2 มีกลุ่มอาชีพท่ีมีความเข้มแข็งน้อย 
   2.3 ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ราคา
ตกต่ า 
   2.4 ประสบภัยธรรมชาติทุกปี เช่นภัยแล้ง 
   2.5 คนมีเงินไม่นิยมลงทุน 
   2.6 เกิดโรคระบาดเช่นไข้หวัดเลือดออก 
   2.7 มีปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้มซึ่งกระทบต่อ
เศรษฐกิจ 
 
3. ด้านสังคม 
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   3.1 ประชาชนมีค่านิยมใฝ่เรียนรู้ 
   3.2 มีสถานีอนามัยในต าบล 
   3.4 ปัญหาอาชญากรรมน้อยลงเมื่อเทียบกับจ านวน    
ประชากร 
   3.5 มีวฒันธรรมประเพณีที่เข้มแข็งและเป็นเอกลักษณ์ 
 

4. ด้านนโยบายรัฐบาล / กฎหมาย 
   4.1 กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วน 
   4.2 การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ท าให้บุคลากรมี
ขวัญและก าลังใจในการท างาน 
5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความสะดวก   
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมขึ้น 
   5.2 สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกได้ 
ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 
 
 

    3.1  ปัญหาวัยรุ่น  เยาวชน มีแนวโน้มรุนแรง
และเพ่ิมมากข้ึน 
    3.2  ปัญหาขยะที่เพ่ิมมากข้ึนทุกปี 
 
 
 

4. ด้านนโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
   4.1 การกระจายอ านาจเป็นไปด้วยความล่าช้า
ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
   4.2 กฎหมายบางฉบับเป็นอุปสรรคต่อการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ของผู้บริหาร 
5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีราคาแพง  และ 
มีความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งาน 
    5.2 การจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลยังไม่ 
เป็นระบบที่ดีพอ 
    5.3 บุคลากรปฏิเสธการเรียนรู้และยอมรับ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  3.2.1  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชากรในท้องถิ่นตามประเด็นการ
พัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  และการ
คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 

ด้าน 

ขอบข่ายและ 
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

สาเหตุของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนว
โนมอนาคต 

1.ด้าน โครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.1 เส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจร
ไปมาเพ่ิมมากข้ึนและ 
อบต.ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจาก
งบประมาณในการ
ด าเนินการไม่เพียงพอ   

เส้นทางคมนาคม
ภายในต าบล 
หนองหมากฝ้าย 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
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ด้าน 

ขอบข่ายและ 
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

สาเหตุของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนว
โนมอนาคต 

1.2 แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรและ
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภค 

ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและ
น้ าประปาส าหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

ในเขต อบต. ประชาชนมีแหล่งน้ าและ
มีน้ าประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

1.3 ไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

ทางและทีส่าธารณะ 
ในเขต อบต.หนอง
หมากฝ้าย 

ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

1.4 อาคาร,ศาลา
เอนกประสงค์, 
สิ่งปลูกสร้าง 

อาคาร,ศาลา
อเนกประสงค์,สิ่งปลูก
สร้างที่มีสภาพทรุด
โทรมตามอายุการ 
ใช้งาน 
 

อาคารส านักงาน,
อาคารสาธารณะ, 
ศาลาเอนกประสงค์ 
,สิ่งปลูกสร้าง  
ในเขตต าบลหนอง
หมากฝ้าย 

อาคาร. สิ่งปลูกสร้างมี
ความปลอดภัย ได้
มาตรฐาน มีความพร้อม
และปลอดภัยในการใช้
บริการ 

2.ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

2.1 การป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ 

มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

ในเขต อบต. ในพ้ืนที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  โรค
ระบาด  โรคติดต่อ 

2.2 การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ประชาชนขาดความรู้
ในป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

ในเขต อบต. ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันยาเสพติด 

2.3 ส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
สาธารณสุข   

ขาดศักยภาพด้าน
สาธารณสุข 

ในเขต อบต. ศักยภาพด้าน
สาธารณสุขดีขึ้น 

 
2.4 การป้องกัน
สาธารณภัยและ
ช่วยเหลือระชาชน
ที่ประสบสาธารณ
ภัย 
 
 

ประชาชนขาดความรู้
ในป้องกันสาธารณภัย 

ในเขต อบต. ประชาชนมีความรู้และ
สามารถป้องกันสาธารณ
ภัยเบื้องต้นได้ 
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ด้าน 

ขอบข่ายและ 
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

สาเหตุของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนว
โนมอนาคต 

3. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

3.1 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณชุมชน 
อนุรักษ์ทรัพย์ยา
ก ร ป่ า ไ ม้  ส ร้ า ง
ระบบการก าจั ด
ข ย ะ อ ย่ า ง ถู ก
สุขลักษณะ 

ไม่ มี สถานที่ ทิ้ ง ขยะ
ของชุมชน   

ในเขต อบต. ชุมชนสะอาด ปราศจาก
ปัญหาขยะ บริเวณสอง
ข้างทางถนนในความ 
ร่มรื่น  

4.ด้านการส่งเสริม
การเกษตร  

4.1 พัฒนาและ
ส่งเสริมการเกษตร 
และสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ 

การเกษตรได้ผลผลิต
น้อยลงเพราะสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลง 
ขาดแคลนแหล่ งน้ า
เพ่ือการเกษตร 

ในเขต อบต. การเกษตรมีผลผลิตที่ดี 
ป ร ะ ช า ช น มี ร า ย ไ ด้
เพ่ิมขึ้น มีอาชีพในชุมชน 
และวัยท างานกลับมา
ปรกอบอาชีพในชุมชน
เพ่ิมขึ้น ลดปัญหาการละ
ทิ้งถ่ินฐาน  

5.ด้านการบริหาร
จัดการ 

5.1 พัฒนาและ
ป รั บ ป รุ ง ร ะบ บ
การบริการ ให้ทัน
ต่ อ เ ห ตุ ก า ร ณ์
ปัจจุบัน  

การให้บริการยังไม่มี
ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการที่เป็นระบบ ได้
มาตรฐานที่ เ พียงพอ
ต่อความต้องการ ใน
ปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น 
ป ร ะ ก อ บ กั บ มี
ค ว ามก้ า วหน้ าทา ง
เทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
และการปรับเปลี่ยน
ร ะ เ บี ย บ ก ฎ ห ม า ย
ป ฏิ บั ติ ก า ร ต่ า ง  ๆ
ค่อนข้ า งบ่ อย  และ
รวดเร็วในปัจจุบัน   

เจ้าหน้าที่ พนักงาน 
ข้าราชการ  
ใน อบต. 

ปร ะช า ช น ไ ด้ รั บ ก า ร
บ ริ ก า ร ที่ เ ป็ น ร ะ บ บ 
สะดวกรวดเร็ว  

 
  3.2.2  ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติ
พ้ืนที่ 
  ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย
พบว่า ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและจะต้องด าเนินการแก้ไข   
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ 6 แนวทาง  
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ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาด้านการผังเมืองขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงต้องด าเนินการแก้ไขตามแนวทาง
ทั้ง 6 แนวทาง ดังนี้   
 
  1)  แนวทางการพัฒนาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
   1.1)  การก่อสร้าง  ขยายถนน หรือปรับปรุงถนนให้มีประสิทธิภาพสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน ลดการจราจรติดขัด 
   1.2) การก่อสร้างหรือปรับปรุงด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและเพ่ือการอุปโภค -
บริโภค ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
   1.3)  การก่อสร้างทางระบายน้ า/ท่อระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพสามารถระบายน้ า
ได้ดีไม่อุดตัน  น้ าไม่ขังส่งกลิ่นเหม็นน่าร าคาญ  
   1.4)  การจัดการจราจรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือพ้ืนที่ที่มีรถมาก              
โดยการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ  กระจกโค้ง  การวางกรวยจราจร  การแบ่งเส้นจราจร 
   1.5)  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอในเขตเมืองและชุมชน  สถานที่สาธารณะ
ต่างๆ 
  2)  แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาสังคม   
   2.1)  จัดระเบียบและสอดส่องดูแลมิให้เกิดแหล่งมั่วสุมตามร้านเกมส์  อินเตอร์เน็ต  
     2.2)  สอดส่องดูแลสถานที่สวนสาธารณะไม่ให้เกิดการมั่วสุม ก าหนดเวลาเข้าออก   
  3)  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข  
   3.1)  รณรงค์ ประชาสัมพันธ์  จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในชุมชน โดยจัด
กิจกรรมในชุมชนและสถานศึกษาเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การน าขยะไปใช้ประโยชน์และประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
แนวทางการด าเนินการลดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล  การลดการก่อเกิดขยะและการข าขยะไปใช้
ประโยชน์ที่สามารถด าเนินการได้ภายในบ้าน  ส านักงาน แหล่งก าเนิดขยะ  จัดประชุมเครือข่ายเรื่องการ
จัดการขยะมูลฝอยรวมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
3.2)  ปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกายและสวนสาธารณะให้สามารถใช้งานได้และประสิทธิภาพและเป็นสถานที่
ส าหรับผักผ่อนหย่อนใจ   
   3.2)  ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น โรงสี บริษัท ห้าง
ร้านต่างๆ   
  4)  แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
   4.1)  ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ  ให้ประชาชน
เกิดความเข้าใจ และลดปัญหาการขัดแย้งท่ีจะเกิดขึ้น  ท าให้การด าเนินการแก้ไขเป็นไปตามวัตถุประสงค์ บรรลุ
เป้าหมาย 
   4.2)  จัดสถานที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน   
   4.3)  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน 
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  5)  แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
   5.1)  ส่งเสริม  อบรมให้ความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น การรณรงค์ปลูกต้นไม้ ปลูกพืชทดแทน งดการตัดต้นไม้ เผาหญ้า เผาขยะ     
หรือเผาถ่านในชุมชน    

  5.2) ด าเนินโครงการลอกรางระบายน้ าให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือลดปัญหาการ 
อุดตันสามารถระบายน้ าได้ดีและลดปัญหาน้ าเน่าเสีย รวมทั้งการจ้างเหมาบุคคลในพ้ืนที่ในการด าเนินงาน      
เพ่ือเพ่ิมรายได้และเป็นการปลูกจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. บริการชุมชนและ
สังคม 
 

1. เคหะและชุมชน 
2.สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด/ 
กองช่าง 

อบต.หนอง
หมากฝ้าย 

2 การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1. บริหารทั่วไป  
2. บริการชุมชนและ
สังคม 
3. การด าเนินงานอื่น 
 

1. บริหารงานทั่วไป 
2. การรักษาความสงบภายใน 
3. การศึกษา 
4. สาธารณสุข 
5. สังคมสงเคราะห์ 
6. สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
7. การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
8. งบกลาง 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

อบต.หนอง
หมากฝ้าย 

3 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. บริการชุมชนและ
สังคม 
2. การเศรษฐกิจ 

1. เคหะและชุมชน 
2. การเกษตร 
 

ส านักปลัด/ 
กองช่าง 

อบต.หนอง
หมากฝ้าย 

4 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการเกษตร 

1. การเศรษฐกิจ 1. การเกษตร 
 

ส านักปลัด อบต.หนอง
หมากฝ้าย 

5 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

1. บริหารทั่วไป 
2. บริการชุมชนและ
สังคม 
3. การด าเนินงานอื่น 
 
 

1. บริหารงานทั่วไป 
2. เคหะและชุมชน 
3. สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
4. งบกลาง 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง 

อบต.หนอง
หมากฝ้าย 



 

 



แบบ ผ.01

2. บญัชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงาน
เคหะและชมุชน

39 67,565,000 52 89,120,100 160 184,819,000 160 190,427,000 144 177,292,000 555 709,223,100

     1.2 แผนงาน
สร้างความเขม้แขง็
ของชมุชน

0 0 1 500,000 1 500,000 3 1,200,000 0 0 5 2,200,000

รวม 39 67,565,000 53 89,620,100 161 185,319,000 163 191,627,000 144 177,292,000 560 711,423,100

     2.1 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

1 25,000 2 55,000 2 55,000 1 25,000 1 25,000 7 185,000

     2.2 แผนงาน
งานรักษาความสงบ

4 750,000 6 820,000 20 11,381,000 20 11,381,000 20 11,381,000 70 35,713,000

     2.3 แผนงาน
การศึกษา

13 3,165,500 20 4,135,860 33 7,941,300 32 7,492,300 32 7,492,300 130 30,227,260

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นงานสง่เสริมคุณภาพชวีติ การจดัระเบียบชมุชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ยทุธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 รวม 5 ปี2565
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แบบ ผ.01

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ยทุธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 รวม 5 ปี2565

     2.4 แผนงาน
สาธารณสุข

6 952,000 8 1,136,400 14 1,698,700 15 1,818,700 14 1,698,700 57 7,304,500

     2.5 แผนงาน
สังคมสงเคราะห์

8 887,000 9 937,000 9 947,000 9 947,000 9 947,000 44 4,665,000

     2.6 แผนงาน
สร้างความเขม้แขง็
ของชมุชน

8 260,000 8 260,000 11 900,000 11 900,000 9 300,000 47 2,620,000

     2.7  แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

31 12,523,500 32 12,423,000 37 13,623,000 37 13,523,000 37 13,523,000 174 65,615,500

     2.8 แผนงาน
งบกลาง

5 8,742,000 5 8,942,500 7 8,842,000 7 8,842,000 7 8,842,000 31 44,210,500

รวม 75 27,280,000 88 28,654,760 131 45,333,000 131 44,904,000 128 44,184,000 553 190,355,760
3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
     3.1 แผนงาน
เคหะและชมุชน

2 320,000 3 820,000 4 870,000 3 370,000 3 370,000 15 2,750,000

     3.2 แผนงาน
การเกษตร

3 140,000 5 382,000 7 512,000 7 512,000 7 512,000 29 2,058,000

รวม 5 460,000 8 1,202,000 11 1,382,000 10 882,000 10 882,000 44 4,808,000
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แบบ ผ.01

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ยทุธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 รวม 5 ปี2565

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการสง่เสริมการเกษตร
     4.1 แผนงาน
การเกษตร

4 1,080,000 4 1,080,000 9 1,635,000 8 1,335,000 8 1,335,000 33 5,385,000

รวม 4    1,080,000 4      1,080,000 9      1,635,000 8      1,335,000 8      1,335,000 33        5,385,000

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ
     5.1 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

14     2,570,000 15 2,760,000 17       3,180,000 17 3,180,000 17 3,180,000 80 14,870,000

     5.2 แผนงาน
เคหะและชมุชน

0 0 6 1,600,000 5       2,350,000 5 2,310,000 4 2,300,000 20 8,560,000

     5.3 แผนงาน
สร้างความเขม้แขง็
ของชมุชน

4       674,000 1 100,000 3          300,000 2 200,000 2 200,000 12 1,474,000

     5.4 แผนงาน
งบกลาง

1       250,000 1 250,000 1          250,000 1 250,000 1 250,000 5 1,250,000

รวม 19    3,494,000 23      4,710,000 26      6,080,000 25      5,940,000 24      5,930,000 117 26154000

 รวมทัง้สิน้ 124  99,879,000 176  125,266,860 338  239,749,000 337  244,688,000 314  229,623,000 1307    938,125,860
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แบบ ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่   4. เพ่ิมประสทิธภิาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การสง่เสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่   1. การพัฒนาด้านการคมนาคม

2561 2562 2563 2564 2565
1 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
นายวีระศักด์ิ สว่างศิริ ถงึ
บา้นนางทองดี เถาวันดี 
หมู่ที่ 1 บา้นคลองคันโท

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยัต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมคีวามมั่นคง
แขง็แรง

บริเวณจากบา้นนายวีระศักด์ิ 
สว่างศิริ ถงึบา้นนางทองดี เถา
วันดี
ระยะทางยาว 138 เมตร กว้าง
เมตร หนา 0.015 เมตร พร้อม
ไหล่ทางเฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร

    400,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั
จากอบุติัเหตุ

กองชา่ง

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตร นา
แปลงที่ 1,2 และ 3  
หมู่ที่ 1 บา้นคลองคันโท

เพื่อใหถ้นนได้มาตรฐาน 
และสัญจรไป-มาสะดวก 
และปลอดภยั

บริเวณถนนเพื่อการเกษตร นา
แปลงที่ 1,2 และ 3 
ระยะทาง กว้าง 5 เมตรา ยาว 
3,000 เมตร

     500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั
จากอบุติัเหตุ

กองชา่ง

3 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4
 และ ซอย 5 เส้นจากบา้น
นางบดู พลชยัภมู ิถงึบา้น
นางยณัน ีศรีเยน็ 
หมู่ที่ 1 บา้นคลองคันโท

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยัต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมคีวามมั่นคง
แขง็แรง

บริเวณ ซอย 4 และ ซอย 5 
เส้นจากบา้นนางบดู พลชยัภมู ิ
ถงึนางบา้นยณัน ีศรีเยน็ 
ระยะทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 
305 เมตร

      500,000       500,000       500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั
จากอบุติัเหตุ

กองชา่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1. ยทุธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

                                  เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
4 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้ม
คลองตาลุงจากถนนใหญถ่งึ
บา้น น.ส.ชฎาพร ปราบ
รัตน ์หมู่ที่ 1 บา้นคลองคัน
โท

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยัต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมคีวามมั่นคง
แขง็แรง

บริเวณคุ้มคลองตาลุงจาก
ถนนลาดยางถงึบา้น น.ส.ชฎา
พร ปราบรัตน์
กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง
เฉล่ีย 0.50 เมตร

      499,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั
จากอบุติัเหตุ

กองชา่ง

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังพร้อมวางทอ่
ระบายน ้า
คุ้มคลองตาลุง จากบา้นนาย
ไพบลูย ์พนัชาลี ถงึบา้น
นายประมวล คุ้มจนัอดั คุ้ม
คลองตาลุง 
หมู่ที่ 1 บา้นคลองคันโท

เพื่อใหถ้นนได้มาตรฐาน 
ประชาชนในพื นที่ได้สัญจร
ไปมาสะดวก

บริเวณคุ้มคลองตาลุง จากบา้น
นายไพบลูย ์พนัชาลี ถงึบา้น
นายประมวล คุ้มจนัอดั
ระยะทาง กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,200 เมตร

      500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั
จากอบุติัเหตุ

กองชา่ง

6 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สายบา้นนางบดู
 พลชยัภมู ิถงึ บา้นนาง
ยนัณี  ศรีเยน็ 
หมู่ที่ 1 บา้นคลองคันโท

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบา้นนางบดู พลชยัภมู ิถงึ 
บา้นนางยนัณี  ศรีเยน็  
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 305 
เมตร

      85,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั
จากอบุติัเหตุ

กองชา่ง

7 โครงการขยายเขตไฟฟา้
รายทาง ซอยที่ 1 ถงึซอยที่
 5 หมู่ที่ 1 บา้นคลองคันโท

เพื่อความปลอดภยัของ
ประชาชนผู้ใชถ้นนในการ
คมนาคมหรือสัญจรไป-มา
 ในยามวิกาล

ขยายเขตไฟฟา้รายทาง ซอยที่ 
1 ถงึซอยที่ 5 หมู่ที่ 1

        70,000         70,000 ร้อยละผู้ใชถ้นนมแีสง
สว่างที่เพยีงพอ

มแีสงไฟสว่างเพยีงพอ
สามารถปอ้งกนัชวีิต
ทรัพยสิ์นประชาชน
ในยามวิกาล

กองชา่ง
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
8 โครงการขยายทอ่

น ้าประปาจากถนนใหญ ่ไป
บา้นนายประจกัษ ์ทานอดุม 
หมู่ที่ 1 บา้นคลองคันโท

เพื่อแกไ้ขปญัหาขาด
แคลนน ้าใชอ้ปุโภค บริโภค

ขยายทอ่น ้าประปาจากถนน
ใหญ ่ไปบา้นนายประจกัษ ์ทาน
อดุม 
ยาว 1,500 เมตร

      450,000       450,000       450,000 ร้อยละของประชาชนมี
น ้าเพื่ออปุโภค บริโภค

ประชาชนมนี ้าใช้
อยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง รอบคุ้มคลองตา
ลุง 
หมู่ที่ 1 บา้นคลองคันโท

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
รอบคุ้มคลองตาลุง
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร

      400,000       400,000       400,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั
จากอบุติัเหตุ

กองชา่ง

10 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ถนนลาดยาง ถงึ บา้นนาย
บญุศรี สว่างชื่น 
หมู่ที่ 1 บา้นคลองคันโท

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยัต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคง
แขง็แรง

จากถนนลาดยาง ถงึ บา้นนาย
บญุศรี สว่างชื่น
กว้าง 4 เมตร ยาว 391 เมตร

      950,000       950,000       950,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั
จากอบุติัเหตุ

กองชา่ง

11 โครงการขยายทอ่ประปา 
คุ้มคลองตาลุง จาก
ถนนลาดยาง ถงึ บา้นนาย
สมยั  สารรักษ ์หมู่ที่ 1 
บา้นคลองคันโท

เพื่อใหป้ระชาชนมนี ้า
อปุโภค บริโภคที่เพยีงพอ

ถนนลาดยาง ถงึ บา้นนายสมยั 
 สารรักษ์
ยาว 1,500 เมตร

      300,000       300,000       300,000 ร้อยละของครัวเรือมนี ้า
เพื่ออปุโภค-บริโภค
อยา่งทั่วถงึ

ประชาชนมนี ้า
อปุโภค บริโภคที่
เพยีงพอ

กองชา่ง
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนลูกรัง พร้อมวางทอ่
จากถนนลาดยาง ถงึ นา
นายสมพงษ ์ วรสุข 
หมู่ที่ 1 บา้นคลองคันโท

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

บริเวณถนนลาดยาง ถงึ นานาย
สมพงษ ์ วรสุข
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,050 เมตร

      450,000       450,000       450,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั
จากอบุติัเหตุ

กองชา่ง

13 โครงการขอขยายเขตไฟฟา้
แรงต้่า คุ้มคลองตาลุง จาก
บา้นนายไพบลูย ์ พนัชาลี 
ถงึบา้น นายประมวล คุ้ม
จนัอดั คุ้มคลองตาลุง 
หมู่ 1 บา้นคลองคันโท

เพื่อประชาชนม ีไฟฟา้ใช ้
ครอบคลุมทกุ หลังคาเรือน

บริเวณบา้นนางไพบลูย ์ พนัชา
ลี ถงึบา้น นายประมวล คุ้มจนั
อดั คุ้มคลองตาลุง
ยาว 200 เมตร

        90,000         90,000         90,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนม ีไฟา้ใช ้
ครอบคลุมทกุ 
หลังคาเรือน

กองชา่ง

14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
 คุ้มคลองตาลุง จาก
ถนนลาดยาง ถงึบา้นนาย
สมยั สารรักษ ์หมู่ที่ 1 บา้น
คลองคันโท

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

 คุ้มคลองตาลุง จาก
ถนนลาดยาง ถงึบา้นนายสมยั 
สารรักษ ์
กว้าง 4 เมตร ยาว 590 เมตร

      250,000       250,000       250,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั
จากอบุติัเหตุ

กองชา่ง

15 โครงการขอขยายเขตไฟฟา้
แรงต้่า ซอย 4 จากบา้น
นางสมนกึ  พลชยัภมู ิถงึ
บา้นนางเอื อ  วรวงศ์ 
หมู่ที่ 1 บา้นคลองคันโท

เพื่อประชาชนม ีไฟา้ใช ้
ครอบคลุมทกุ หลังคาเรือน

ซอย 4 จากบา้นนางสมนกึ  
พลชยัภมู ิถงึบา้นนางเอื อ  วร
วงศ์
ยาว 200 เมตร

        90,000         90,000         90,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนม ีไฟา้ใช ้
ครอบคลุมทกุ 
หลังคาเรือน

กองชา่ง
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
16 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้ม
คลองตาลุง ต่อจากถนนเดิม
 ถงึ วัดปา่อไุรวรรณ 
หมู่ที่ 1 บา้นคลองคันโท

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยัต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมคีวามมั่นคง
แขง็แรง

บริเวณ คุ้มคลองตาลุง จากเดิม
 ถงึ 
วัดปา่อไุรวรรณ 
กว้าง 4 เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร

      600,000       600,000       600,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั
จากอบุติัเหตุ

กองชา่ง

17 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต้่าเขา้ แปลงเกษตร 
แปลงที่ 2 
หมู่ที่ 1 บา้นคลองคันโท

เพื่อประชาชนม ีไฟา้ใช ้
ครอบคลุมทกุ หลังคาเรือน

ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าเขา้ แปลง
เกษตร แปลงที่ 2

      750,000       750,000       750,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนม ีไฟา้ใช ้
ครอบคลุมทกุ 
หลังคาเรือน

กองชา่ง

18 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้ม
โนนลูกรัง จากถนนลาดยาง
 ถงึ บา้นนางแสวง  เผือก
แค 
หมู่ที่ 1 บา้นคลองคันโท

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยัต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมคีวามมั่นคง
แขง็แรง

 คุ้มโนนลูกรัง จากถนนลาดยาง
 ถงึ บา้นนางแสวง  เผือกแค
กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร

      600,000       600,000       600,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั
จากอบุติัเหตุ

กองชา่ง

19 โครงการกอ่สร้างรางตัววี 
คุ้มคลองตาลุง 
หมู่ที่ 1 บา้นคลองคันโท

เพื่อแกป้ญัหาน ้าทว่มขงั
และ เนา่เสีย

กอ่สร้างรางตัววี คุ้มคลองตาลุง
ยาว 286 เมตร

      840,000       840,000       840,000 ร้อยละของการเกดิน ้า
ทว่มขงัลดลง

น ้าทว่มขงัและ เนา่
เสีย ลดลง

กองชา่ง

20 โครงการเปา่บอ่บาดาล คุ้ม
คลองตาลุง 
หมู่ที่ 1 บา้นคลองคันโท

เพื่อใหบ้อ่น ้าบาดาลใหน้ ้า
ที่ใสสะอาดและ
ประสิทธิภาพการใหน้ ้าดี
ขึ น

เปา่บอ่บาดาล คุ้มคลองตาลุง         20,000         20,000         20,000 ร้อยละของครัวเรือมนี ้า
เพื่ออปุโภค-บริโภค
อยา่งทั่วถงึ

บอ่น ้าบาดาลใหน้ ้าที่
ใสสะอาดและ
ประสิทธิภาพการให้
น ้าดีขึ น

กองชา่ง
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
21 โครงการซ่อมแซมระบบ

ประปาหมู่บา้น (คุ้มคลอง
ตาลุง)
หมู่ที่ 1 บา้นคลองคันโท

เพื่อใหป้ระชาชนมนี ้าใช้
อยา่งเพยีงพอและถกู
สุขลักษณะเพิ่มมากขึ น

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 
(คุ้มคลองตาลุง)

      200,000       200,000       200,000 ร้อยละของประชาชนมี
น ้าใชม้ากขึ น

ประชาชนมนี ้าใช้
อยา่งเพยีงพอและ
ถกูสุขลักษณะเพิ่ม
มากขึ น

กองชา่ง

22 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้น
หมู่ที่ 1 บา้นคลองคันโท

เพื่อใหป้ระชาชนมนี ้าใช้
อยา่งเพยีงพอและถกู
สุขลักษณะเพิ่มมากขึ น

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น       200,000       200,000       200,000 ร้อยละของประชาชนมี
น ้าใชม้ากขึ น

ประชาชนมนี ้าใช้
อยา่งเพยีงพอและ
ถกูสุขลักษณะเพิ่ม
มากขึ น

กองชา่ง

23 โครงการกอ่สร้างถนนดิน
เสริมลูกรังพร้อมวางทอ่
ระบายน ้า 
หมู่ที่ 2 บา้นโคกสว่าง

เพื่อถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภยัในการคมนาคม

บริเวณเส้นจากสวนยายเบยีบ
ระยะทาง ยาว 1,080 เมตร 
กว้าง 4 เมตร พร้อมวางทอ่
ระบายน่้า ขนาด ศก.0.60 
เมตร จ้านวน 1 จดุๆละ 16 
ทอ่น และ ทอ่ระบายน ้า ศก. 
0.30 เมตร จ้านวน 14 ทอ่น 
2 จดุๆละ 7 ทอ่น

    500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั
จากอบุติัเหตุ

กองชา่ง

24 โครงการกอ่สร้างถนนดิน
เสริมลูกรังพร้อมวางทอ่
ระบายน ้า เส้นทางนานาย
สมาน ถาวรสาลี ถงึนานาง
บญุถม โพธิรัตน ์หมู่ที่ 2 
บา้นโคกสว่าง

เพื่อใหไ้ด้ถนนมาตรฐาน 
ประชาชนมคีวามสะดวก
และความปลอดภยัในการ
คมนาคม

บริเวณเส้นทางนานายสมาน 
ถาวรสาลี ถงึนานางบญุถม โพธิ
รัตน์
ระยะทางกว้าง 3 เมตร ยาว 
400 เมตร

     350,000       350,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั
จากอบุติัเหตุ

กองชา่ง
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
25 โครงการกอ่สร้างถนนดิน

เสริมลูกรังพร้อมวางทอ่
ระบายน ้า เส้นทางนานาง
ล้าดวน ทององค์ ถงึฝายน ้า
ล้น 
หมู่ที่ 2 บา้นโคกสว่าง

เพื่อถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภยัในการคมนาคม

บริเวณเส้นทางนานางล้าดวน 
ทององค์ ถงึฝายน ้าล้น
ระยะทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 
70 เมตร

    100,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั
จากอบุติัเหตุ

กองชา่ง

26 โครงการกอ่สร้างยกถนนดิน
เสริมลูกรังพร้อมวางทอ่
ขา้มคลองอสีม ถงึสะพาน
หนองเรือ 
หมู่ที่ 2 บา้นโคกสว่าง

เพื่อใหถ้นนได้มาตรฐาน 
ประชาชนมคีวามสะดวก
และความปลอดภยัในการ
คมนาคม

กอ่สร้างยกถนนดินเสริมลูกรัง
พร้อมวางทอ่ขา้มคลองอสีม ถงึ
สะพานหนองเรือ หมู่ 2 บา้น
โคกสว่าง
ระยะทางกว้าง 4 เมตร ยาว 
1000 เมตร

      500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั
จากอบุติัเหตุ

กองชา่ง

27 โครงการขอขยายเขตไฟฟา้
รายทางภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 2 บา้นโคกสว่าง

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจรไป-มา
 ในเวลากลางคืน

ขยายเขตไฟฟา้รายทางภายใน
หมู่บา้น หมู่ 2 บา้นโคกสว่าง

      200,000       200,000       200,000 ร้อยละผู้ใชถ้นนมแีสง
สว่างที่เพยีงพอ

มแีสงไฟสว่างเพยีงพอ
สามารถปอ้งกนัชวีิต
ทรัพยสิ์นประชาชน
ในยามวิกาล

กองชา่ง

28 โครงการจดัซื อโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทติย ์ติดตั ง
ทางเขา้หมู่บา้น 
หมู่ 2 บา้นโคกสว่าง

เพื่อความปลอดภยัของ
ประชาชน ในการสัญจร 
ในยามวิกาล

จดัซื อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทติย ์ติดตั งทางเขา้
หมู่บา้น หมู่ 2 บา้นโคกสว่าง

    200,000 ร้อยละผู้ใชถ้นนมแีสง
สว่างที่เพยีงพอ

มแีสงไฟสว่างเพยีงพอ
สามารถปอ้งกนัชวีิต
ทรัพยสิ์นประชาชน
ในยามวิกาล

กองชา่ง

29 โครงการขอขยายเขตไฟฟา้
แรงต้่าเขา้พื นที่เพื่อ
การเกษตร 
หมู่ที่ 2 บา้นโคกสว่าง

เพื่อประชาชนม ีไฟฟา้ใช ้
ครอบคลุมทกุ หลังคาเรือน

ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าเขา้พื นที่
เพื่อการเกษตร หมู่ 2 บา้นโคก
สว่าง

      300,000       300,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนม ีไฟฟา้ใช้
 ครอบคลุมทกุ 
หลังคาเรือน

กองชา่ง
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
30 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

เพื่อการเกษตร 
หมู่ 2 บา้นโคกสว่าง

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บริเวณ 
1.นานางล้าดวน ทององค์ 
2.นานางนติยา ทองชติ 
หมู่ 2 บา้นโคกสว่าง

     500,000       500,000       500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั
จากอบุติัเหตุ

กองชา่ง

31 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต้่าภายในหมู่บา้น หมู่ 2
 บา้นโคกสว่าง

เพื่อประชาชนม ีไฟา้ใช ้
ครอบคลุมทกุ หลังคาเรือน

ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า จ้านวน 
2 จดุ 
1.ซอยบา้นนายมงคล ถาวรสาลี 
2.บา้นนางเอมอร บริเวณทา้ย
หมู่บา้น

      200,000       200,000       200,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช้
ครอบคลุมทกุ
ครัวเรือน

กองชา่ง

32 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทาง 
เส้นถนนคอนกรีตทางเขา้
หมู่บา้น หมู่ที่ 2 บา้นโคก
สว่าง

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยัต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมคีวามมั่นคง
แขง็แรง

ขยายถนนคอนกรีต พร้อมไหล่
ทาง ทางเขา้หมู่บา้น หมู่ 2 
บา้นโคกสว่าง

     500,000       500,000       500,000       500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

33 โครงการกอ่สร้างฝายน ้าล้น
บริเวณนานางล้าดวน ทอง
องค์ พร้อมวางทอ่ เปดิ-ปดิ
 น ้าได้ 
หมู่ที่ 2 บา้นโคกสว่าง

เพื่อกอ่สร้างฝายน ้าล้น 
ส้าหรับกกัเกบ็น ้าไว้ใชใ้น
การเกษตร

ฝายน ้าล้น พร้อมวางทอ่ เปดิ 
ปดิ น ้าได้

     500,000       500,000       500,000       500,000  ร้อยละของประชาชนมี
น ้าเพื่อใชก้ารเกษตร
เพิ่มขึ น

เกษตรกรมนี้า
ส้าหรับใชใ้น
การเกษตร

กองชา่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 57



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
34 โครงการขยายเขตไฟฟา้

แรงต้่าจากซอยบา้น นาย
บญุยงั สว่างศรี ถงึบา้นนาย
มงคล ถาวรสาลี หมู่ที่ 2 
บา้นโคกสว่าง

เพื่อประชาชนม ีไฟฟา้ใช ้
ครอบคลุมทกุ หลังคาเรือน

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ใช้
อยา่งทั่วถงึ

        75,000         75,000         75,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนได้มไีฟฟา้
ใชค้รอบคลุมทกุ
ครัวเรือน

กองชา่ง

35 โครงการซ่อมแซมท้านบดิน
 คลองเสือโคร่ง หมู่ที่ 2 
บา้นโคกสว่าง

เพื่อใหม้คีวามปลอดภยัใน
การสัญจรไปมา

ซ่อมแซมท้านบดิน คลองเสือ
โคร่ง

       56,000         56,000         56,000         56,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนใชค้ลอง
อยา่งปลอดภยั

กองชา่ง

36 โครงการจดัซื อโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทติย ์พร้อม
ติดตั งต่อจากเดิมถงึทางเขา้
หมู่บา้น หมู่ที่ 2 บา้นโคก
สว่าง

เพื่อแกป้ญัหาไฟฟา้ไม่
เพยีงพอและไมท่ั่วถงึต่อ
จ้านวนประชากร

จดัซื อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทติย ์พร้อมติดตั งต่อจาก
เดิมถงึทางเขา้หมู่บา้น

      225,000       225,000       225,000 ร้อยละผู้ใชถ้นนมแีสง
สว่างที่เพยีงพอ

มแีสงไฟสว่างเพยีงพอ
สามารถปอ้งกนัชวีิต
ทรัพยสิ์นประชาชน
ในยามวิกาล

กองชา่ง

37 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร เส้น
ทา้ยบา้นถงึหว้ยปะตง
หมู่ที่ 2 บา้นโคกสว่าง

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

ซ่อมแซมถนนลูกรังทาง
การเกษตร เส้นทา้ยบา้นถงึ
หว้ยปะตง
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,220 เมตร

      450,000       450,000       450,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

38 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตร เส้น
ยายเบยีบถงึไร่นายวิชยั สม
ภกัดี
หมู่ที่ 2 บา้นโคกสว่าง

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

ซ่อมแซมถนนลูกรังทาง
การเกษตร เส้นยายเบยีบถงึไร่
นายวิชยั สมภกัดี
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร

      400,000       400,000       400,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 58



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
39 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อ
จากถนนเดิมเส้นบา้น นาง
เอมอร ถงึนานายเขนิ หมู่ที่
 2 บา้นโคกสว่าง

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยัต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมคีวามมั่นคง
แขง็แรง

บริเวณต่อจากถนนเดิมเส้นบา้น
 นางเอมอร ถงึนานายเขนิ
กว้าง 4 เมตร 155 เมตร

      400,000       400,000       400,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

40 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปา 
หมู่ที่ 2 บา้นโคกสว่าง

เพื่อใหป้ระชาชนมนี ้า
อปุโภค บริโภคที่เพยีงพอ

ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2
 บา้นโคกสว่าง

      200,000       200,000       200,000 ร้อยละประชาชน มนี ้า
ใชแ้ละถกูสุขลักษณะ
เพิ่มมากขึ น

ประชาชนมนี ้า
ส้าหรับอปุโภค/
บริโภคและถกู
สุขลักษณะมากขึ น

กองชา่ง

41 โครงการซ่อมแซมฝายน ้า
ล้นคลองเสือโคร่ง
หมู่ที่ 2 บา้นโคกสว่าง

เพื่อให้เกษตรกรและ
ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ

ซ่อมแซมฝายน ้าล้นคลองเสือ
โคร่ง หมู่ที่ 2 บา้นโคกสว่าง

      500,000       500,000       500,000 ร้อยละของประชาชนมี
น ้าเพื่อใชใ้นการเกษตร
เพิ่มขึ น

เกษตรกรและ
ประชาชนมนี ้าใช้
อยา่งเพยีงพอ

กองชา่ง

42 โครงการติดตั งไฟรายทาง
รอบหมู่บา้น 
หมู่ที่ 2 บา้นโคกสว่าง

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจรไป-มา
 ในเวลากลางคืน

ติดตั งไฟรายทางรอบหมู่บา้น         25,000         25,000         25,000 ร้อยละของผู้ใชถ้นนมี
แสงสว่างเพิ่มขึ น

มแีสงไฟสว่างเพยีงพอ
สามารถปอ้งกนัชวีิต
ทรัพยสิ์นประชาชน
ในยามวิกาล

กองชา่ง

43 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ถนนเส้น หมู่ที่ 3 บา้นใหม่
ศรีจ้าปา เชื่อมต่อ หมู่ 6  

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยัต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมคีวามมั่นคง
แขง็แรง

บริเวณถนนเส้น หมู่ 3 เชื่อมต่อ
 หมู่ 6 
ระยะทาง 150 เมตร

    250,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

44 โครงการขอขยายเขตไฟฟา้
แรงต้่า ซอยทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3
 บา้นใหมศ่รีจ้าปา

เพื่อประชาชนม ีไฟฟา้ใช ้
ครอบคลุมทกุ หลังคาเรือน

ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า ซอยทุ่ง
โพธิ์ หมู่ที่ 3 บา้นใหมศ่รีจ้าปา
ทอง

     100,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช้
ครอบคลุมทกุ
ครัวเรือน

กองชา่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 59



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
45 โครงการกอ่สร้างถนนดิน

เสริมลูกรัง 
หมู่ 3 บา้นใหมศ่รีจ้าปา

เพื่อใหถ้นนได้มาตรฐาน 
ประชาชนเดินทางสะดวก
และปลอดภยั

บริเวณจากคุ้มบา้นโนน ถงึ
คลองสีเสียด
ระยะทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 
775 เมตร

      500,000       500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

46 โครงการขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 
บา้นใหมศ่รีจ้าปา

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยัต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมคีวามมั่นคง
แขง็แรง

บริเวณเส้นสามแยกถงึนานางค้า
ระยะทาง กว้างขา้งละ 1 เมตร
 ยาว 350 เมตร

      450,000       450,000       450,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

47 โครงการขยายเขตทอ่เมน
ประปาซอยทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3
 บา้นใหมศ่รีจ้าปา

เพื่อใหป้ระชาชนในพื นที่
มนี ้าอปุโภค บริโภค ต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน

ขยายเขตทอ่เมนประปาซอยทุ่ง
โพธิ์ หมู่ที่ 3 บา้นใหมศ่รีจ้าปา
ทอง

     300,000 1.ร้อยละของระยะทาง
ที่ด้าเนนิการ

ประชาชนมนี ้า
ส้าหรับอปุโภค/
บริโภคและถกู
สุขลักษณะมากขึ น

กองชา่ง

48 โครงการวางทอ่ระบายน ้า 
พร้อมบอ่พกัน ้าซอยบา้น
นายชาตรี แซ่อั่ว หมู่ที่ 3 
บา้นใหมศ่รีจ้าปา

เพื่อแกป้ญัหาน ้าทว่มขงั
และ เนา่เสีย

วางทอ่ระบายน ้า พร้อมบอ่พกั
น ้าซอยบา้นนายชาตรี แซ่อั่ว 
ระยะทางยาว 30 เมตร

      200,000       200,000 ร้อยละของการเกดิน ้า
ทว่มขงัลดลง

น ้าทว่มขงัและ เนา่
เสีย ลดลง

กองชา่ง

49 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง ซอยบา้นนายด้า
 ถาวรสาลี ถงึคลองปะตง 
หมู่ที่ 3 บา้นใหมศ่รีจ้าปา

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอยบา้นนายด้า ถาวรสาลี ถงึ
คลองปะตง
กว้าง 4 เมตร ยาว 385 เมตร

      400,000       400,000       400,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินเสริมลูกรัง ซอย
บา้นนายจนัทร์ วรวงศ์  หมู่
ที่ 3 บา้นใหมศ่รีจ้าปา

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยบา้น
นายจนัทร์ วรวงศ์ 
กว้าง 3 เมตร ยาว 475 เมตร

        87,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 60



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
51 โครงการติดตั งถงัแรงดันน ้า

พร้อมอปุกรณ์ (ถนนโค้ง) 
หมู่ที่ 3 บา้นใหมศ่รีจ้าปา

เพื่อลดน ้าขงับริเวณบา้น
และถนนในชว่งหนา้ฝน

ติดตั งถงัแรงดันพร้อมวางทอ่
ระบายน ้า (ถนนโค้ง)

      150,000       150,000 ร้อยละของการเกดิน ้า
ทว่มขงัลดลง

ลดปญัหาน ้าทว่ม
ในชว่งหนา้ฝน

กองชา่ง

52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาคุ้มบา้นโนน 
หมู่ที่ 3 บา้นใหมศ่รีจ้าปา

เพื่อใหป้ระชาชนมนี ้าใช้
อยา่งเพยีงพอและถกู
สุขลักษณะเพิ่มมากขึ น

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
คุ้มบา้นโนน

      200,000       200,000 ร้อยละของประชาชนมี
น ้าใชม้ากขึ น

ประชาชนมนี ้าใช้
อยา่งเพยีงพอและ
ถกูสุขลักษณะเพิ่ม
มากขึ น

กองชา่ง

53 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่
 3 บา้นใหมศ่รีจ้าปา

เพื่อใหป้ระชาชนมนี ้าใช้
อยา่งเพยีงพอและถกู
สุขลักษณะเพิ่มมากขึ น

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บา้น

      200,000       200,000 ร้อยละของประชาชนมี
น ้าใชม้ากขึ น

ประชาชนมนี ้าใช้
อยา่งเพยีงพอและ
ถกูสุขลักษณะเพิ่ม
มากขึ น

กองชา่ง

54 โครงการขยายเขตไฟฟา้
ซอยบา้นนายประพฒั  
ยอดอาสา ถงึ นานาย
สมหมาย จิ๋ว หมู่ที่ 3 บา้น
ใหมศ่รีจ้าปา

เพื่อประชาชนม ีไฟฟา้ใช ้
ครอบคลุมทกุ หลังคาเรือน

ขยายเขตไฟฟา้ซอยบา้นนาย
ประพฒั  ยอดอาสา ถงึ นานาย
สมหมาย จิ๋ว

      400,000       400,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช้
อยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

55 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังจากบา้นนาย
สุทศัน ์แสงทอง ถงึนานา
ธรรมสถาน 
หมู่ที่ 4 บา้นทา่ชา้ง

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

บริเวณจากบา้นนายสุทศัน ์
แสงทอง ถงึนานาธรรมสถาน 
หมู่ 4 บา้นทา่ชา้ง
ระยะทาง กว้าง 3 เมตร ยาว 
3,900 เมตร

     500,000       500,000       500,000       500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

56 โครงการขยายเขตเสาไฟฟา้
แรงต้่า บริเวณซอยบา้น
นางส้าลี โสดาราม 
หมู่ที่ 4 บา้นทา่ชา้ง

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้
ใชค้รอบคลุมทกุครัวเรือน

ขยายเขตเสาไฟฟา้แรงต้่า 
จ้านวน 2 ต้น
บริเวณซอยบา้นนางส้าลี โสดา
ราม หมู่ที่ 4 บา้นทา่ชา้ง

      652,000       652,000       652,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช้
ครอบคลุมทกุ
ครัวเรือน

กองชา่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 61



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
57 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

 เส้นนานางมะลิ ถาวรสาลี 
หมู่ที่ 4 บา้นทา่ชา้ง

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

บริเวณเส้นนานางมะลิ ถาวร
สาลี หมู่ที่ 4 บา้นทา่ชา้ง
ระยะทาง กว้าง 3 เมตร ยาว 
800 เมตร

      400,000       400,000       400,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

58 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะรายทางรอบ
หมู่บา้น 
หมู่ที่ 4 บา้นทา่ชา้ง

เพื่อความปลอดภยัของ
ประชาชนผู้ใชถ้นนในการ
คมนาคมหรือสัญจรไป-มา
 ในยามวิกาล

ขยายเขตไฟฟา้รายทางรอบ
หมู่บา้น

    200,000 ร้อยละผู้ใชถ้นนมแีสง
สว่างที่เพยีงพอ

มแีสงไฟสว่างเพยีงพอ
สามารถปอ้งกนัชวีิต
ทรัพยสิ์นประชาชน
ในยามวิกาล

กองชา่ง

59 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
 เส้นจากสะพาน ถงึคลอง
ส่งน ้า
หมู่ 4 บา้นทา่ชา้ง

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

จากเส้นจากสะพาน ถงึคลอง
ส่งน ้า
ระยะทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร

     500,000       500,000       500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

60 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนเสริมลูกรัง สายคลอง
ตาฉาย 
หมู่ที่ 4 บา้นทา่ชา้ง

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนเสริม
ลูกรัง สายคลองตาฉาย หมู่ที่ 4 
ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,083 เมตร

    490,000 ร้อยละของการ
ด้าเนนิการตามแบบที่
ก้าหนด

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

61 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต้่า  ซอยบา้นนางส้าลี 
โสดาราม 
หมู่ที่ 4 บา้นทา่ชา้ง

เพื่อประชาชนม ีไฟฟา้ใช ้
ครอบคลุมทกุ หลังคาเรือน

ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า จ้านวน 
2 ต้น ซอยบา้นนางส้าลี โสดา
ราม

        25,000         25,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช้
อยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 62



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
62 โครงการขยายเขตไฟฟา้

แรงต้่าจากบา้นนายนคิม  
แสงสุรีย ์ถงึ บา้นนายวิเศษ
 กองโค และ จากบา้นนาย
เกดิ พงษศ์รี ถงึ บา้นนาย
สมบติั พรมทพิย ์
หมู่ที่ 4 บา้นทา่ชา้ง

เพื่อประชาชนม ีไฟฟา้ใช ้
ครอบคลุมทกุ หลังคาเรือน

บริเวณบา้นนายนคิม  แสงสุรีย ์
ถงึ บา้นนายวิเศษ กองโค และ 
จากบา้นนายเกดิ พงษศ์รี ถงึ 
บา้นนายสมบติั พรมทพิย์

        50,000         50,000         50,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช้
อยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

63 โครงการขยายเขตไฟฟ้าราย
ทาง  จากบ้านนายอา้พร  
ถาวรยิ่ง ถึงบ้านนายประสิทธิ ์
  จันทะกุล  ,จากบ้านนาย
สมัย  โสพันธ์   ถึงบ้านนาย
สุทัศน์  แสงทอง  ,จากบ้าน
นายบุญ  บุญเลิศ ถึงบ้านนาง
บุญดา ถาวรยิ่ง  ,จากบ้าน
นายพงษ์ษา  จิตรนอบ ถึง
ร้านอาหาร ยายฮั ว ,จากบ้าน
นายเจียม ล่าน้อย ถึง นายวิ 
สวัสดี ,บ้านนางจา้ปี  สร้อย
แม่น ถึง บ้านนายพลอย  เดช
ประไพ และจากบ้านนางหล้่า 
 มาประโสม ถึง นายพลอย  
เดชประไพ
หมู่ที่ 4  บ้านท่าช้าง

เพื่อแกไ้ขปญัหาไฟฟา้ไม่
เพยีงพอและไมท่ั่วถงึ

บริเวณบา้นนายอ้าพร  ถาวรยิ่ง
 ถงึบา้นนายประสิทธิ์   จนัทะ
กลุ  ,จากบา้นนายสมยั  โสพนัธ์
   ถงึบา้นนายสุทศัน ์ แสงทอง 
 ,จากบา้นนายบญุ  บญุเลิศ ถงึ
บา้นนางบญุดา ถาวรยิ่ง  ,จาก
บา้นนายพงษษ์า  จติรนอบ ถงึ
ร้านอาหาร ยายฮั ว ,จากบา้น
นายเจยีม ล่านอ้ย ถงึ นายวิ 
สวัสดี ,บา้นนางจ้าป ี สร้อย
แมน่ ถงึ บา้นนายพลอย  เดช
ประไพ และจากบา้นนางหล้่า  
มาประโสม ถงึ นายพลอย  เดช
ประไพ

      500,000       500,000 ร้อยละผู้ใชถ้นนมแีสง
สว่างที่เพยีงพอ

มแีสงไฟสว่างเพยีงพอ
สามารถปอ้งกนัชวีิต
ทรัพยสิ์นประชาชน
ในยามวิกาล

กองชา่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 63



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
64 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนดินเสริมลูกรังจากนา
นายบญุจนัทร์ แสงรุจยี ์ 
ถงึนานางมะลิ  ถาวรสาลี 
หมู่ที่  4 บา้นทา่ชา้ง

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

บริเวณนานายบญุจนัทร์ แสง
รุจยี ์ ถงึนานางมะลิ  ถาวรสาลี  
กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร

      182,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

65 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
 เส้นคลองตาฉาย หมู่ที่ 4 
บา้นทา่ชา้ง

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

บริเวณถนนเส้นคลองตาฉาย    
 ระยะทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,500 เมตร

      480,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

66 โครงการขยายเขตเสาไฟฟา้
แรงต้่า จากบา้นนายสุทศัน ์
 แสงทอง ถงึ นานาธรรม
สถาน 
หมู่ที่ 4 บา้นทา่ชา้ง

เพื่อประชาชนม ีไฟฟา้ใช ้
ครอบคลุมทกุ หลังคาเรือน

จากบา้นนายสุทศัน ์ แสงทอง 
ถงึ นานาธรรมสถาน
ระยะทาง 3,900 เมตร

   1,700,000    1,700,000    1,700,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนม ีไฟฟา้ใช้
 ครอบคลุมทกุ 
หลังคาเรือน

กองชา่ง

67 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต้่า จากบา้นนายสวรรค์
  เหนอืเกาะหวาย ถงึคลอง
ส่งน ้า หมู่ที่ 4 บา้นทา่ชา้ง

เพื่อประชาชนม ีไฟฟา้ใช ้
ครอบคลุมทกุ หลังคาเรือน

จากบา้นนายสวรรค์  เหนอื
เกาะหวาย ถงึคลองส่งน ้า

      150,000       150,000       150,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนม ีไฟฟา้ใช้
 ครอบคลุมทกุ 
หลังคาเรือน

กองชา่ง

68 โครงการขยายเขตไฟฟา้
รายทางจากบา้นนายสม
จติร เวียงยางกุ้ง ถงึลานมนั
ทางไปคลองพระปรง 
หมู่ที่ 4 บา้นทา่ชา้ง

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจรไป-มา
 ในเวลากลางคืน

จากบา้นนายสมจติร เวียงยาง
กุ้ง ถงึลานมนัทางไปคลองพระ
ปรง

        80,000         80,000         80,000 ร้อยละผู้ใชถ้นนมแีสง
สว่างที่เพยีงพอ

มแีสงไฟสว่างเพยีงพอ
สามารถปอ้งกนัชวีิต
ทรัพยสิ์นประชาชน
ในยามวิกาล

กองชา่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 64



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
69 โครงการถนนคอนกรีตจาก

บา้นนางจรูญ  ดีโสภา ถงึ
บา้นนางจ้าป ี สร้อยแมน้ 
หมู่ที่ 4 บา้นทา่ชา้ง

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยัต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมคีวามมั่นคง
แขง็แรง

จากบา้นนางจรูญ  มโีสภา ถงึ
บา้นนางจ้าป ี สร้อยแมน้
กว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร

      100,000       100,000       100,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

70 โครงการซ่อมแซมเสริม
ลูกรังจากบา้นนาติ  สว่าง
กลุ ถงึบา้นนายสุพรรษ  
หนองนา 
หมู่ที่ 4 บา้นทา่ชา้ง

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

บริเวณบา้นนายติ  สว่างกลุ ถงึ
บา้นนายสุพรรษ  หนองนา
กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร

      200,000       200,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

71 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังจากสะพานคลองพระ
ปรงถงึคลองส่งน ้า หมู่ที่ 4 
บา้นทา่ชา้ง

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

บริเวณสะพานคลองพระปรงถงึ
คลองส่งน ้า
กว้าง 4 เมตร ยาว 805 เมตร

      300,000       300,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

72 โครงการติดตั งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทติย ์ซอย
บา้นนายสุทศัน ์ แสงทอง 
ถงึนานาธรรมสถาน 
หมู่ที่ 4 บา้นทา่ชา้ง

เพื่อความปลอดภยัของ
ประชาชน ในการสัญจร 
ในยามวิกาล

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทติย ์ซอยบา้นนายสุทศัน์
  แสงทอง ถงึนานาธรรมสถาน
ระยะทาง 3,900 เมตร

   1,800,000    1,800,000 ร้อยละผู้ใชถ้นนมแีสง
สว่างที่เพยีงพอ

มแีสงไฟสว่างเพยีงพอ
สามารถปอ้งกนัชวีิต
ทรัพยสิ์นประชาชน
ในยามวิกาล

กองชา่ง

73 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 4 
บา้นทา่ชา้ง

เพื่อใหร้ะบบประปา
สะอาดพร้อมใชง้านเพื่อ
อปุโภคและบริโภค

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น       200,000       200,000       200,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของจ้านวนประชาชนที่
ใชน้ ้าประปา

ประชาชนมนี ้าเพื่อ
การ อปุโภค บริโภค
อยา่งเพยีงพอ และ
ทั่วถงึ

กองชา่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 65



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
74 โครงการติดตั งโคมไฟ

พลังงานแสงอาทติยบ์ริเวณ
แยกหนองตากลาง 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อความปลอดภยัของ
ประชาชน ในการสัญจร 
ในยามวิกาล

ติดตั งโคมไฟแผงโซลาเซล
บริเวณแยกหนองตากลาง

    200,000       500,000       500,000       500,000 ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชนที่ใชถ้นน
ในยามวิกาลมี
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง

75 โครงการวางทอ่ระบายน ้า/
รางระบายน ้าแบบตัวยู
บริเวณ จากหนา้บา้นผู้ชว่ย
วิชยั ถงึบา้นนายบบุผา 
สมยักลุ และจากบา้นนาง
มาลัย สีออ่น ถงึ โรงจอด
รถนายผุบผา สมยักลุ
หมู่ที่ 5 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อลดปญัหาน ้าทว่มขงั
ถนนและบา้นเรือนที่อยู่
ติดกบัถนนชว่งหนา้ฝน 
และปอ้งกนัถนนช้ารุด
รวมถงึการเกดิอบุติัเหตุ
จากน ้าทว่มขงัถนนที่
ประชาชนใชสั้ญจรไป-มา

กอ่สร้างรางระบายน ้า 2 จดุ    
    จดุที่ 1 จากบา้นนายสุรเดช
 สมยักลุ ถงึบา้นนายผุบผา 
สมยักลุ ยาว 126 เมตร         
                    
 จดุที่ 2 จากบา้นนางมาลัย สี
ออ่น ถงึ โรงจอดรถนายผุบผา 
สมยักลุ ยาว129 เมตร รวม
ยาว 255 เมตร

    500,000      500,000 ร้อยละของการเกดิน ้า
ทว่มขงัลดลง

1.ลดอตัราการเกดิ
อบุติัเหตุ
2.ปริมาณน ้าทว่มขงั
ถนนชว่งฤดูฝนลดลง
3.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภยั

กองชา่ง

76 โครงการขดุลอกสระน ้าหมู่
ที่ 5 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อใหป้ระชาชนมนี ้า
อปุโภค บริโภคที่เพยีงพอ

ขดุลอกสระน ้าบา้นหนองหมาก
ฝ้าย หมู่ที่ 5

     500,000       500,000 ร้อยละของประชาชนมี
น ้า เพื่อการอปุโภค 
บริโภค

ประชาชนมนี ้าเพื่อ
อปุโภค-บริโภคที่
เพยีงพอ

กองชา่ง

77 โครงการขยายเขตทอ่เมน
ประปา จากบา้นนาง
ทองยุ่น ทมแกว้ ถงึบา้น
นางสมจติร 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อใหป้ระชาชนในพื นที่
มนี ้าอปุโภคบริโภคที่
เพยีงพอต่อความต้องการ

บริเวณจากบา้นนางทองยุ่น ทม
แกว้ ถงึบา้นนางสมจติร หมู่ที่ 5
 บา้นหนองหมากฝ้าย
ระยะทาง ยาว 1,500 เมตร

     500,000 ร้อยละของประชาชนมี
น ้า เพื่อการอปุโภค 
บริโภค

ประชาชนมนี ้า
อปุโภค บริโภคที่
เพยีงพอ

กองชา่ง
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
78 โครงการปรับปรุงท่อเมน

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านหนองหมากฝ้าย

เพื่อขยายเขตระบบ
จ้าหน่ายเพื่อรองรับ
ระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่ซ่ึง
ได้รับเงินอดุหนุนเฉพาะ
กจิจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ้าปี 2561

ปรับปรุงท่อเมนประปา
หมู่บ้าน ระยะทาง 6,000 
เมตร

    720,000     720,000 ร้อยละของการ
กอ่สร้างเป็นไปตาม
แบบที่ก้าหนด

ประชาชนมัน ้า
อปุโภคบริโภคที่
สะอาดและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองชา่ง

79 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บา้น เส้นหนา้
บา้นนางทองใบ สายทอง 
ถงึบา้นนางกาญจนา ถาวร
ยิ่ง 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

บริเวณเส้นหนา้บา้นนางทองใบ
 สายทอง ถงึบา้นนางกาญจนา 
ถาวรยิ่ง 
ระยะทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 
378 เมตร

    300,000       329,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

1.ถนนได้มาตรฐาน
2.ประชาชนเดินทาง
สะดวก
3.ลดการเกดิอบุติัเหตุ

กองชา่ง

80 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลูกรัง สายนายบบุผา 
สมยักลุ ถงึ นายโสม วรชร 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนถนน
ลูกรัง สายนายบบุผา สมยักลุ 
ถงึ นายโสม วรชร  
ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,670 เมตร

    199,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก

กองชา่ง

81 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนเสริมลูกรัง สายหนอง
ตากลาง 
หมู่ที่ 5

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนเสริม
ลูกรังสายหนองตากลาง หมู่ที่ 5
 ขนาด กว้าง 5 เมตร และ 4 
เมตรยาว 6,400 เมตร

    499,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก

กองชา่ง
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
82 โครงการกอ่สร้างเตาเผาศพ

ระบบปลอดมลพษิแบบ
น ้ามนัดีเซล 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อปอ้งกนัมลพษิในชมุชน โครงการกอ่สร้างเตาเผาศพ
ระบบปลอดมลพษิแบบน ้ามนั
ดีเซล

 1,000,000 ร้อยละของการ
ด้าเนนิการตามแบบที่
ก้าหนด

ลดมลพษิและกล่ิน
เหมน็รบกวน
ประชาชนที่อยู่
บริเวณใกล้เคียง

กองชา่ง

83 โครงการล้างทอ่ระบายน ้า 
ท้าความสะอาดรางระบาย
น ้าในหมู่บา้นทกุเส้น  หมู่ที่
 5 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อลดน ้าขงับริเวณบา้น
และถนนในชว่งหนา้ฝน

ล้างทอ่ระบายน ้า ท้าความ
สะอาดรางระบายน ้าในหมู่บา้น
ทกุเส้น
ยาว 843 เมตร

      500,000       500,000       500,000 ร้อยละของการเกดิน ้า
ทว่มขงัลดลง

1.ลดปญัหาน ้าทว่ม
ในชว่งหนา้ฝน
2. ลดอตัราการเกดิ
อบุติัเหตุ

กองชา่ง

84 โครงการขดุลอกล่อง
ระบายน ้ารอบหมู่บา้น หมู่ที่
 5 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อลดน ้าขงับริเวณบา้น
และถนนในชว่งหนา้ฝน

ขดุลอกล่องระบายน ้ารอบ
หมู่บา้น

      200,000       200,000       200,000 ร้อยละของการเกดิน ้า
ทว่มขงัลดลง

1.ลดปญัหาน ้าทว่ม
ในชว่งหนา้ฝน
2. ลดอตัราการเกดิ
อบุติัเหตุ

กองชา่ง

85 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร (สายหนอง
ตากลาง) 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
(สายหนองตากลาง) 
กว้าง 4 เมตร และ 5 เมตร 
ยาว 4,800 เมตร

      433,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชากรมกีาร
สัญจรไปมาที่สะดวก
ยิ่งขึ น

กองชา่ง

86 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต้่าจาก นานายฉลอง 
ถาวรสาลี ถงึ นานางมาลัย 
สีออ่น 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อประชาชนม ีไฟฟา้ใช ้
ครอบคลุมทกุ หลังคาเรือน

ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าจากจาก 
นานายฉลอง ถาวรสาลี ถงึ นา
นางมาลัย สีออ่น

      600,000       600,000       600,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนได้มไีฟฟา้
ใชไ้ด้อยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
87 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน ้า จากบา้นนาง
ประไพถงึบา้นนางนาง  
ถาวรสาลี หมู่ที่ 5 บา้น
หนองหมากฝ้าย

เพื่อแกป้ญัหาน ้าทว่มขงั
และ เนา่เสีย

กอ่สร้างรางระบายน ้า จากบา้น
นางประไพถงึบา้นนางนาง  
ถาวรสาลี
ยาว 380 เมตร

      800,000       800,000       800,000 ร้อยละของการเกดิน ้า
ทว่มขงัลดลง

น ้าทว่มขงัและ เนา่
เสีย ลดลง

กองชา่ง

88 โครงการกอ่สร้างบอ่บ้าบดั
น ้าทิ ง จดุที่ 1บา้นนาย
อาทติย ์ ถาวรยิ่ง หมู่ที่ 5 
บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อบ้าบดัน ้าเสีย กอ่สร้างบอ่บ้าบดัน ้าทิ ง จดุที่ 1
 บา้นนายอาทติย ์ ถาวรยิ่ง

      500,000       500,000       500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของประชาชน

น ้าเนา่เสียลดลง กองชา่ง

89 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 5 
บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อใหร้ะบบประปา
สะอาดพร้อมใชง้านเพื่อ
อปุโภคและบริโภค

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองหมากฝ้าย

      200,000       200,000       200,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของจ้านวนประชาชนที่
ใชน้ ้าประปา

ประชาชนมนี ้าเพื่อ
การ อปุโภค บริโภค
อยา่งเพยีงพอ และ
ทั่วถงึ

กองชา่ง

90 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์
สองขา้งทางและสามแยก
เขา้หมู่บา้น หมู่ที่ 5 บา้น
หนองหมากฝ้าย

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายใน
หมู่บา้น

ปรับปรุงภมูทิศันส์องขา้งทาง
และสามแยกเขา้หมู่บา้น

      500,000       500,000       500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของประชาชน

สภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บา้นดีขึ น

กองชา่ง

91 โครงการกอ่สร้างบอ่บ้าบดั
น ้าทิ ง จดุที่ 2 บา้นนางนง
เยาว์  ประครองกาย หมู่ที่ 
6 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อบ้าบดัน ้าเสีย กอ่สร้างบอ่บ้าบดัน ้าทิ ง จดุที่ 2 
บา้นนางนงเยาว์  ประครองกาย

      500,000       500,000       500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของประชาชน

น ้าเนา่เสียลดลง กองชา่ง

92 โครงการเปา่ล้างน ้าประปา
พร้อมซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่ที่ 6 บา้นหนอง
หมากฝ้าย

เพื่อใหร้ะบบประปา
สะอาดพร้อมใชง้านเพื่อ
อปุโภคและบริโภค

เปา่ล้างประปาพร้อมซ่อมแซม
ระบบประปา จ้านวน 4 บอ่ หมู่
 6 บา้นหนองหมากฝ้าย

      36,000       200,000       200,000       200,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของจ้านวนประชาชนที่
ใชน้ ้าประปา

ประชาชนมนี ้าเพื่อ
การ อปุโภค บริโภค
อยา่งเพยีงพอ และ
ทั่วถงึ

กองชา่ง
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
93 โครงการเปา่ล้างทอ่ประปา

ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 6 
บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อให้ระบบประปา
สะอาดพร้อมใชง้านเพื่อ
อปุโภคและบริโภค

เป่าล้างประปาพร้อม
ซ่อมแซมระบบประปา 
จ้านวน 4 บ่อ หมู่ 6 บ้าน
หนองหมากฝ้าย

    250,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของจ้านวนประชาชน
ที่ใชน้ ้าประปา.

ประชาชนมีน ้า
สะอาดเพื่อการ 
อปุโภค บริโภค
อยา่งเพียงพอ และ
ทั่วถงึ

กองชา่ง

94 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน ้าเสีย(ตัวยู)ภายใน
หมู่บา้น จากบา้นนายผุบผา
 สมยักลุ ถงึบา้นนางสาว
หนงิ แซ่ลี  และจากแยก
บา้นนางพรสวรรค์ สายทอง
 ถงึ บา้นนายวีระ สีตาลแก่
 หมู่ที่ 6 บา้นหนองหมาก
ฝ้าย

เพื่อลดปญัหาน ้าทว่มขงั
ถนนและบา้นเรือนที่อยู่
ติดกบัถนนชว่งหนา้ฝน 
และปอ้งกนัถนนช้ารุด
รวมถงึการเกดิอบุติัเหตุ
จากน ้าทว่มขงัถนนที่
ประชาชนใชสั้ญจรไป-มา

กอ่สร้างรางระบายน ้า 2 จดุ 
จดุที่ 1 จากบา้นนายผุบผา 
สมยักลุ ถงึบา้นนางสาวหนงิ 
แซ่ลี  ยาว 96 เมตร               
 จดุที่ 2 จากแยกบา้นนาง
พรสวรรค์ สายทอง ถงึ บา้น
นายวีระ สีตาลแก ่ระยะทาง 
ยาว 183 เมตร 
รวมยาว 275 เมตร

    500,000      500,000 ร้อยละของการเกดิน ้า
ทว่มขงัลดลง

ปริมาณน ้าทว่มขงั
ถนนชว่งฤดูฝนลดลง

กองชา่ง

95 โครงการกอ่สร้างถนนดิน
เสริมลูกรัง เพื่อการเกษตร 
จากนา นายอวน ถาวรสาลี
 ถงึนานายสิงห ์แซ่ลี  
หมู่ที่ 6 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

บริเวณเส้นจากนานายอวน 
ถาวรสาลี ถงึนานายสิงห ์แซ่ลี  
ระยะทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร

     500,000       500,000       500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

1.ถนนได้มาตรฐาน
2.ประชาชนเดินทาง
สะดวก
3.ลดการเกดิอบุติัเหตุ

กองชา่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 70



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
96 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง

ถนนเสริมลูกรัง สายหนอง
ตาอยู่ 
หมู่ที่ 6 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนเสริม
ลูกรัง สายหนองตาอยู่ หมู่ที่ 6 
ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 699 
เมตร

    227,000 ร้อยละของการ
ด้าเนนิการตามแบบที่
ก้าหนด

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

97 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ดอนตาปู่ ถงึบา้นนายลิต 
พรมทพิย ์
หมู่ที่ 6 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยัต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมคีวามมั่นคง
แขง็แรง

เส้นจากดอนตาปู่ ถงึบา้นนาย
ลิต พรมทพิย์
ระยะทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 
59 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางเฉล่ีย 0.50 เมตร

      203,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

98 โครงการขยายเขตไฟฟา้
รายทางภายในหมู่บา้น หมู่
ที่ 6 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา ใน
เวลากลางคืน

ขยายเขตไฟฟา้รายทางภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 6 บา้นหนอง
หมากฝ้าย

      180,000       180,000       180,000 ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก

มแีสงไฟสว่างเพยีงพอ
สามารถปอ้งกนัชวีิต
ทรัพยสิ์นประชาชน
ในยามวิกาล

กองชา่ง

99 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต้่าภายในหมู่บา้น จาก
บา้นนางอั ว ถงึบา้นนาง
แสงอรุณ  ทองชื่น หมู่ที่ 6 
บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อประชาชนม ีไฟฟา้ใช ้
ครอบคลุมทกุ หลังคาเรือน

ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าภายใน
หมู่บา้น จากบา้นนางอั ว ถงึ
บา้นนางแสงอรุณ  ทองชื่น

        90,000         90,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช้
ทกุครัวเรือน

กองชา่ง

100 โครงการสร้างรางระบายน ้า
 จากบา้นนางหนงุหนงิ  แซ่
ลี  ถงึ บา้นนางนงเยาว์ ประ
ครองกาย
หมู่ที่ 6 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อแกป้ญัหาน ้าทว่มขงั
และ เนา่เสีย

สร้างรางระบายน ้า จากบา้น
นางหนงุหนงิ  แซ่ลี  ถงึ บา้น
นางนงเยาว์ ประครองกาย

      490,000       490,000       490,000 ร้อยละของการเกดิน ้า
ทว่มขงัลดลง

ลดปญัหาน ้าทว่มขงั
ในชว่งหนา้ฝน

กองชา่ง
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
101 โครงการวางทอ่ระบายน ้า 

ถนนสายผีปา่ชา้นอ้ย หมู่ 6
 บา้นหนองหมากฝ้าย 
เชื่อมหมู่ 7 บา้นหนองไทย

เพื่อแกป้ญัหาน ้าทว่มขงั
และ เนา่เสีย

วางทอ่ระบายน ้า ถนนสายผีปา่
ชา้นอ้ย จ้านวน 3 จดุ

     110,100 ร้อยละของการเกดิน ้า
ทว่มขงัลดลง

ไมเ่กดิน ้าทว่มขงั
ถนนท้าใหสั้ญจรไป
มาได้สะดวก

กองชา่ง

102 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน ้า จากบา้นนางบวย
  ตะบตุร ถงึนางเพญ็ศรี  
เวียงยางกุ้ง  หมู่ที่ 6 บา้น
หนองหมากฝ้าย

เพื่อแกป้ญัหาน ้าทว่มขงั
และ เนา่เสีย

บริเวณจากบา้นนางบวย  ตะ
บตุร ถงึนางเพญ็ศรี  เวียงยางกุ้ง
ยาว 232 เมตร

      490,000       490,000       490,000 ร้อยละของการเกดิน ้า
ทว่มขงัลดลง

น ้าทว่มขงัและ เนา่
เสียลดลง

กองชา่ง

103 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน ้าจากโรงสีขา้ว  
นายวิรัตน ์ ถาวรยิ่ง ถงึ
บา้นนางนงเยาว์ประครอง
กาย 
หมู่ที่ 6 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อแกป้ญัหาน ้าทว่มขงั
และ เนา่เสีย

กอ่สร้างรางระบายน ้าจากโรงสี
ขา้ว  นายวิรัตน ์ ถาวรยิ่ง ถงึ
บา้นนางนงเยาว์ประครองกาย
ยาว 185 เมตร

      800,000       800,000       800,000 ร้อยละของการเกดิน ้า
ทว่มขงัลดลง

น ้าทว่มขงัและ เนา่
เสียลดลง

กองชา่ง

104 โครงการกอ่สร้างถนนดิน
เสริมลูกรังซอยบา้นนาย
ทองใบ  สายทอง ถงึ ถนน
เส้นใหญห่นอง-หนองน ้าใส 
หมู่ที่ 6 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

กอ่สร้างถนนดินเสริมลูกรังซอย
บา้นนายทองใบ  สายทอง ถงึ 
ถนนเส้นใหญห่นอง-หนองน ้าใส 
กว้าง 4 เมตร ยาว 374 เมตร

      480,000       480,000       480,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

105 โครงการกอ่สร้างถนนดิน
เสริมลูกรังซอยนางแสงอรุณ
  ทองชื่น ถงึ นานางสวยสม
  พรมเวช
หมู่ที่ 6 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

ซอยนางแสงอรุณ  ทองชื่น ถงึ 
นานางสวยสม  พรมเวช
กว้าง 3 เมตร ยาว 650 เมตร

      400,000       400,000       400,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

สภาพถนนสัญจรได้ 
สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

กองชา่ง
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
106 โครงการซ่อมแซมเปา่ล้าง

ระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 6 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อใหป้ระชาชนมนี ้าใช้
อยา่งเพยีงพอและถกู
สุขลักษณะเพิ่มมากขึ น

ซ่อมแซมเปา่ล้างระบบประปา
หมู่บา้น หมู่ที่ 6

        20,000         20,000         20,000 ร้อยละของประชาชน
ในมนี ้าใชแ้ละถกู
สุขลักษณะเพิ่มมากขึ น

ประชาชนมนี ้าใช้
อยา่งเพยีงพอและ
ถกูสุขลักษณะเพิ่ม
มากขึ น

กองชา่ง

107 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 ซอยตาปู่ 
หมู่ที่ 6 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยัต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมคีวามมั่นคง
แขง็แรง

กอ่สร้างถนน คสล.ซอยตาปู่ 
กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร

      400,000       400,000       400,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

108 โครงการขยายเขตไฟฟา้ 
จากบา้นนายสะอาด  สว่าง
คล้อย ถงึซอยหนองมนัปา 
หมู่ที่ 6 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อประชาชนม ีไฟฟา้ใช ้
ครอบคลุมทกุ หลังคาเรือน

บริเวณบา้นนายสะอาด  สว่าง
คล้อย ถงึซอยหนองมนัปา

        90,000         90,000         90,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช้
ทกุครัวเรือน

กองชา่ง

109 โครงการรางระบายน ้าจาก
บา้นนางสมปอง  สว่างกลุ 
ถงึปา่ชา้นอ้ย 
หมู่ที่ 6 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อแกป้ญัหาน ้าทว่มขงั
และ เนา่เสีย

บริเวณบา้นนางสมปอง  สว่าง
กลุ 
ถงึปา่ชา้นอ้ย 
ยาว 410 เมตร

   1,300,000    1,300,000    1,300,000 ร้อยละของการเกดิน ้า
ทว่มขงัลดลง

ลดน ้าทว่มขงัและ 
เนา่เสีย

กองชา่ง

110 โครงการขดุคลองระบายน ้า
จากนานายบบุผา  สมยักลุ 
ถงึนา ดต.สนอง 
หมู่ที่ 6 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อแกป้ญัหาน ้าทว่มขงั
และ เนา่เสีย

บริเวณบา้นนายบบุผา  สมยักลุ 
ถงึนา ดต.สนอง
กว้าง 1.5 เมตร ยาว 800 เมตร

      490,000       490,000       490,000 ร้อยละของการเกดิน ้า
ทว่มขงัลดลง

ลดน ้าทว่มขงัและ 
เนา่เสีย

กองชา่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 73



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
111 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังพร้อมขยายถนนเส้น
หมู่ที่ 6 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมขยาย
ถนนเส้น หมู่ที่ 6
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร

      300,000       300,000       300,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

112 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เส้นทุ่งโพธิ์จากถนนใหญถ่งึ
นานางดอกรัก จิ๋ว หมู่ที่ 6 
บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อให้เกษตรกรและ
ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ

ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทุ่งโพธิ์
จากถนนใหญถ่งึนานางดอกรัก 
จิ๋ว
กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร

      490,000       490,000       490,000 ร้อยละของประชาชนมี
น ้าใชเ้พื่อการเกษตร

เกษตรกรและ
ประชาชนมนี ้าใช้
อยา่งเพยีงพอ

กองชา่ง

113 โครงการล้างลอกราง
ระบายน ้ารอบหมู่บา้น และ
ทอ่ระบายน ้ารอบหมู่บา้น 
หมู่ที่ 6 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพื่อลดน ้าขงับริเวณบา้น
และถนนในชว่งหนา้ฝน

ขดุลอกล่องระบายน ้ารอบ
หมู่บา้น

      500,000       500,000       500,000 ร้อยละของการเกดิน ้า
ทว่มขงัลดลง

1.ลดปญัหาน ้าทว่ม
ในชว่งหนา้ฝน
2. ลดอตัราการเกดิ
อบุติัเหตุ

กองชา่ง

114 โครงการกอ่สร้างถงัเกบ็กกั
น ้าไว้อปุโภค บริโภคยาม
ฝนทิ งชว่ง 
หมู่ที่ 7 บา้นหนองไทย

เพื่อใหป้ระชาชนในพื นที่
มนี ้าอปุโภคบริโภค
เพยีงพอทั่วถงึ

กอ่สร้างถงัเกบ็กกัน ้า หมู่ 7 
บา้นหนองไทย

      200,000       200,000       200,000 ร้อยละของประชาชนมี
น ้าอปุโภค-บริโภค 
เพิ่มขึ น

ประชาชนมนี ้าเพื่อ
การ อปุโภค บริโภค
อยา่งเพยีงพอ และ
ทั่วถงึ

กองชา่ง

115 โครงการกอ่สร้างยกระดับ
ดินลูกรัง จากนานางสุนยี ์
พงษศ์รี ถงึนานางมะลิ ภู
เทศ  
หมู่ที่ 7 บา้นหนองไทย

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

จากนานางสุนยี ์พงษศ์รี ถงึนา
นางมะลิ ภเูทศ                    
    ระยะทาง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร

     500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

116 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน ้ารอบหมู่บา้น หมู่ที่
 7 บา้นหนองไทย

เพื่อแกป้ญัหาน ้าทว่มขงั
และ เนา่เสีย

กอ่สร้างรางระบายน ้ารอบ
หมู่บา้น หมู่ 7 บา้นหนองไทย
ระยะทาง ยาว 512 เมตร

      500,000       500,000       500,000 ร้อยละของการเกดิน ้า
ทว่มขงัลดลง

ปริมาณน ้าทว่มขงั
ถนนชว่งฤดูฝนลดลง
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 74



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
117 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

 เส้นจากบา้นนายกลุ 
ตระการ ถงึ หว้ยนอ้ย 
หมู่ 7 บา้นหนองไทย

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

เส้นจากบา้นนายกลุ ตระการ 
ถงึ หว้ยนอ้ย
ระยะทาง กว้าง 4 เมตร ยาว
1,700 เมตร

     500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

118 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บา้นนายสมศรีถงึบา้น นส.
บญุชว่ย สุ่มมาตร 
หมู่ที่ 7 บา้นหนองไท

เพื่อใหถ้นนได้มาตรฐาน 
ประชาชนมคีวามสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร

เส้นบา้นนายสมศรีถงึบา้น นส.
บญุชว่ย สุ่มมาตร กว้าง 4 เมตร
 ยาว 375 เมตร

      500,000       500,000       500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

119 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บา้นผู้ชว่ยสุณียถ์งึบา้นนาง
สุบนิ ฤาชยั 
หมู่ที่ 7 บา้นหนองไท

เพื่อใหถ้นนได้มาตรฐาน 
ประชาชนมคีวามสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร

เส้นบา้นผู้ชว่ยสุณียถ์งึบา้นนาง
สุบนิ ฤาชยั กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 63 เมตร

      500,000       500,000       500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

120 โครงการสร้างรางระบายน ้า
 จากบา้นนายส้ารวย พงษ์
ศรี  ถงึนานายโส  ผลจนัทา
 หมู่ที่ 7 บา้นหนองไทย

เพื่อลดน ้าขงับริเวณบา้น
และถนน ในชว่งหนา้ฝน

สร้างรางระบายน ้า จากบา้น
นายส้ารวย พงษศ์รี  ถงึนา
นายโส  ผลจนัทา
ยาว 375 เมตร

   1,200,000    1,200,000    1,200,000 ร้อยละของการเกดิน ้า
ทว่มขงัลดลง

ลดปญัหาน ้าทว่มขงั
ในชว่งหนา้ฝน

กองชา่ง

121 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร เส้นประปา
 ถงึ หนองตาแวว หมู่ที่ 7 
บา้นหนองไทย

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
เส้นประปา ถงึ หนองตาแวว
กว้าง 3 เมตร ยาว 1,054 เมตร

      289,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

1. ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร
2. ประชาชนได้ใช้
ขนส่งพชืผลผลิตทาง
การเกษตร

กองชา่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 75



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
122 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ

การเกษตร เส้นบา้นนาง
พวย  สายทอง ถงึนา นาย
วินยั ถาวรสาลี หมู่ที่ 7 
บา้นหนองไท

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
เส้นบา้นนางพวย  สายทอง ถงึ
นา นายวินยั ถาวรสาลี
กว้าง 3.5 เมตร ยาว 900 เมตร

      380,000       380,000       380,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

1. ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร
2. ประชาชนได้ใช้
ขนส่งพชืผลผลิตทาง
การเกษตร

กองชา่ง

123 โครงการสร้างรางระบาย
น ้าซอยบา้นบดุดี  พงษศ์รี 
ถงึบา้นนายพลอย  ถาวรสุข
หมู่ที่ 7 บา้นหนองไทย

เพื่อแกป้ญัหาน ้าทว่มขงั
และ เนา่เสีย

สร้างรางระบายน ้าซอยบา้นบดุ
ดี  พงษศ์รี ถงึบา้นนายพลอย  
ถาวรสุข
ยาว 298 เมตร

      500,000       500,000       500,000 ร้อยละของการเกดิน ้า
ทว่มขงัลดลง

น ้าทว่มขงัและ เนา่
เสีย ลดลง

กองชา่ง

124 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน ้าจากซอยขา้งบา้น
นายบญุเพง็  ยอดอาษา ถงึ
บา้น นายจนัดี  มลใสกลุ 
พร้อมวางทอ่ลอดถนน
หมู่ที่ 7 บา้นหนองไทย

เพื่อแกป้ญัหาน ้าทว่มขงั
และ เนา่เสีย

กอ่สร้างรางระบายน ้าจากซอย
ขา้งบา้นนายบญุเพง็  ยอดอาษา
 ถงึบา้น นายจนัดี  มลใสกลุ 
พร้อมวางทอ่ลอดถนน
ยาว 145 เมตร

      450,000       450,000       450,000 ร้อยละของการเกดิน ้า
ทว่มขงัลดลง

น ้าทว่มขงัและ เนา่
เสีย ลดลง

กองชา่ง

125 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน ้าจากบา้นนาง
วรรณนา  เอี่ยมสะอาด ถงึ
บา้นนายส้ารวย  พงษศ์รี
หมู่ที่ 7 บา้นหนองไท

เพื่อแกป้ญัหาน ้าทว่มขงั
และ เนา่เสีย

กอ่สร้างรางระบายน ้าจากบา้น
นางวรรณนา  เอี่ยมสะอาด ถงึ
ถงึบา้นนายส้ารวย  พงษศ์รี
ยาว 330 เมตร

      990,000       990,000       990,000 ร้อยละของการเกดิน ้า
ทว่มขงัลดลง

น ้าทว่มขงัและ เนา่
เสีย ลดลง

กองชา่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 76



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
126 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน ้าจากหนา้บา้น
นายสุก ี พงษศ์รี ถงึบา้น
นายบดุดี  พงษศ์รี หมู่ที่ 7 
บา้นหนองไทย

เพื่อแกป้ญัหาน ้าทว่มขงั
และ เนา่เสีย

กอ่สร้างรางระบายน ้าจากหนา้
บา้นนายสุก ี พงษศ์รี ถงึบา้น
นายบดุดี  พงษศ์รี
ยาว 245 เมตร

      735,000       735,000       735,000 ร้อยละของการเกดิน ้า
ทว่มขงัลดลง

น ้าทว่มขงัและ เนา่
เสีย ลดลง

กองชา่ง

127 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน ้าจากบา้นนายยง
ยทุธ  ตระลาการ ถงึบา้น
นายพลอย  ถาวรสุข หมู่ที่ 
7 บา้นหนองไทย

เพื่อแกป้ญัหาน ้าทว่มขงั
และ เนา่เสีย

กอ่สร้างรางระบายน ้าจากบา้น
นายยงยทุธ  ตระลาการ ถงึ
บา้นนายพลอย  ถาวรสุข หมู่ที่
 7 บา้นหนองไทย
ยาว 149 เมตร

      447,000       447,000       447,000 ร้อยละของการเกดิน ้า
ทว่มขงัลดลง

น ้าทว่มขงัและ เนา่
เสีย ลดลง

กองชา่ง

128 โครงการกอ่สร้างถนน คสล
 . เส้นบา้นผู้ชว่ยสุนยี ์ถงึ
บา้นนางสุบนิ ฤาชยั หมู่ที่ 7
 หมู่บา้นหนองไทย

เพื่อใหถ้นนได้มาตรฐาน 
ประชาชนมคีวามสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร

เส้นบา้นผู้ชว่ยสุนยี ์ถงึบา้นนาง
สุบนิ ฤาชยั ถนนกว้าง 3.5 
เมตร ยาว 63 เมตร

      200,000       200,000       200,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

129 โครงการขยายไฟฟา้ราย
ทางบา้นนายพงษศั์กด์ิ  ภู
ดวงจติร 
หมู่ที่ 7 หมู่บา้นหนองไทย

เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา ใน
เวลากลางคืน

ขยายไฟฟา้รายทางบา้นนาย
พงษศั์กด์ิ  ภดูวงจติร
ระยะทาง 150 เมตร

        16,000         16,000         16,000 ร้อยละผู้ใชถ้นนมแีสง
สว่างที่เพยีงพอ

ประชาชนที่ใชถ้นน
ยามวิกาลปลอดภยั
ในชวีิตและทรัพยสิ์น
 และลดการเกดิ
อบุติัเหตุ

กองชา่ง

130 โครงการขยายไฟฟา้ราย
ทางจากปา่ชา้ไปบา้น
นางสาวดวงเนตร  สุ่มมาตย ์
หมู่ที่ 7 หมู่บา้นหนองไทย

เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา ใน
เวลากลางคืน

ขยายไฟฟา้รายทางจากปา่ชา้
ไปบา้นนางสาวดวงเนตร  สุ่ม
มาตย ์
ระยะทาง 430 เมตร

        45,000         45,000         45,000 ร้อยละผู้ใชถ้นนมแีสง
สว่างที่เพยีงพอ

ประชาชนที่ใชถ้นน
ยามวิกาลปลอดภยั
ในชวีิตและทรัพยสิ์น
 และลดการเกดิ
อบุติัเหตุ

กองชา่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 77



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
131 โครงการขยายไฟฟา้ราย

ทางจากบา้นนางพลอย  
สายทอง ไปบา้น นางสาว
สุวรรณา  พรมศิริ 
หมู่ที่ 7 หมู่บา้นหนองไท

เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา ใน
เวลากลางคืน

ขยายไฟฟา้รายทางจากบา้น
นางพลอย  สายทอง ไปบา้น 
นางสาวสุวรรณา  พรมศิริ
ระยะทาง 180 เมตร

        17,000         17,000         17,000 ร้อยละผู้ใชถ้นนมแีสง
สว่างที่เพยีงพอ

ประชาชนที่ใชถ้นน
ยามวิกาลปลอดภยั
ในชวีิตและทรัพยสิ์น
 และลดการเกดิ
อบุติัเหตุ

กองชา่ง

132 โครงการขยายไฟฟา้แรงต้่า
จากบา้นนางสาวสุวรรณา  
พรมศิริ ไปบา้นนานางมะลิ 
 ภเูทศ หมู่ที่ 7 บา้นหนอง
ไทย

เพื่อประชาชนม ีไฟฟา้ใช ้
ครอบคลุมทกุ หลังคาเรือน

ขยายไฟฟา้แรงต้่าจากบา้น
นางสาวสุวรรณา  พรมศิริ ไป
บา้นนานางมะลิ  ภเูทศ

      150,000       150,000       150,000 ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนม ีไฟฟา้ใช้
 ครอบคลุมทกุ 
หลังคาเรือน

กองชา่ง

133 โครงการขยายไฟฟา้ราย
ทางจากบา้นนายยงยทุธ  
ตระลาการ ถงึบา้นนาย
ถาวร  ถามั่งม ี
หมู่ที่ 7 บา้นหนองไทย

เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา ในยาม
วิกาล

ขยายไฟฟา้รายทางจากบา้น
นายยงยทุธ  ตระลาการถงึบา้น
นายถาวร  ถามั่งมี
ระยะทาง 750 เมตร

        70,000         70,000         70,000 ร้อยละผู้ใชถ้นนมแีสง
สว่างที่เพยีงพอ

ประชาชนที่ใชถ้นน
ยามวิกาลปลอดภยั
ในชวีิตและทรัพยสิ์น
 และลดการเกดิ
อบุติัเหตุ

กองชา่ง

134 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังพื นที่การเกษตร นา
นายเสถยีน เตมรัีตน ์ถงึ 
นานายค้าตัน ชมเทยีม 
หมู่ท ี8 บา้นภกัดีแผ่นดิน

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

บริเวณนานายเสถยีน เตมรัีตน ์
ถงึ นานายค้าตัน ชมเทยีม
พร้อมฝายซะลอน ้า หมู่ท ี8 
บา้นภกัดีแผ่นดิน ระยะทาง 
560 เมตร

     400,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 78



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
135 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังพื นที่การเกษตร สวน
นายประทปี สมยักลุ ถงึ 
นานางสาวทองขาว สว่าง
กลุ 
หมู่ที่ 8 บา้นภกัดีแผ่นดิน

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

บริเวณจากสวนนายประทปี 
สมยักลุ ถงึ นานางสาวทองขาว
 สว่างกลุ ระยะทาง กว้าง 4 
เมตร ยาว860 เมตร

      500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

136 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังพื นที่การเกษตร ถนน
สายเรียบคลองส่งน ้าจาก
สันอา่งเกบ็ ถงึ สวนนายบลั
ลา สวาทสุข หมู่ที่ 8 บา้น
ภกัดีแผ่นดิน

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

1..บริเวณสายคลองส่งน ้าจาก
สันอา่งเกบ็ ถงึ สวนนายบลัลา 
สวาทสุข
2. ระยะทาง ยาว 6,500 เมตร
 กว้าง 4 เมตร

    500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

137 โครงการจดัซื อโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทติย ์ติดตั ง
ทางเขา้หมู่บา้นภกัดีแผ่นดิน 
หมู่ 8 บา้นภกัดีแผ่นดิน

เพื่อความปลอดภยัของ
ประชาชน ในการสัญจร 
ในยามวิกาล

จดัซื อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทติย ์ติดตั งทางเขา้
หมู่บา้นภกัดีแผ่นดิน หมู่ 8

    200,000 ร้อยละผู้ใชถ้นนมแีสง
สว่างที่เพยีงพอ

1.ประชาชนมี
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น         
 2.ลดอบุติัเหตุและ
ปญัหาการโจรกรรม

กองชา่ง

138 โครงการซ่อมแซมถนนรอบ
หมู่บา้น 
หมู่ที่ 8 บา้นภกัดีแผ่นดิน

เพื่อใหถ้นนได้มาตรฐาน 
ประชาชนมคีวามสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร

ภายในหมู่บา้น หมู่ 8 บา้นภกัดี
แผ่นดิน                             
    ระยะทาง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 5,068 เมตร

     500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

139 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เสริม
ผิวลาดยาง 
หมู่ที่ 8 บา้นภกัดีแผ่นดิน

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เสริมผิวลาดยาง หมู่ 8 
บา้นภกัดีแผ่นดิน 
ระยะทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 
742 เมตร

      500,000       500,000       500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 79



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
140 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 
หมู่ที่ 8 บา้นภกัดีแผ่นดิน

เพื่อใหถ้นนได้มาตรฐาน 
ประชาชนมคีวามสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นภกัดีแผ่นดิน
 บริเวณซอย 8
กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง
เฉล่ีย 0.50 เมตร

      500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

141 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังรอบหมู่บา้น 
หมู่ที่ 8  บา้นภกัดีแผ่นดิน

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

ซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บา้น       450,000       450,000       450,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

142 โครงการขยายเขตไฟฟา้
รายทาง โคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทติย ์ติดตั ง
ทางเขา้หมู่บา้น  หมู่ที่ 8 
บา้นภกัดีแผ่นดิน

เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา ในยาม
วิกาล

ขยายเขตไฟฟา้รายทาง โคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทติย ์ติดตั ง
ทางเขา้หมู่บา้น

      500,000       500,000       500,000 ร้อยละผู้ใชถ้นนมแีสง
สว่างที่เพยีงพอ

ประชาชนที่ใชถ้นน
ยามวิกาลปลอดภยั
ในชวีิตและทรัพยสิ์น
 และลดการเกดิ
อบุติัเหตุ

กองชา่ง

143 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เสริมผิวแอสฟสัทติ์ก  
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 8 
บา้นภกัดีแผ่นดิน

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอส
ฟสัทติ์ก  ภายในหมู่บา้น
กว้าง 4  เมตร ยาว 3,000 
เมตร

      500,000       500,000       500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

144 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังรอบหมู่บา้น จากบา้น
นายสุรศักด์ิ  พลสิทธิ ถงึ
บา้นนายอดุม  สุขแสนสุข 
หมู่ที่ 8 บา้นภกัดีแผ่นดิน

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

ซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บา้น
 จากบา้นนายสุรศักด์ิ  พลสิทธิ 
ถงึบา้นนายอดุม  สุขแสนสุข 
กว้าง 4 เมตร ยาว 897 เมตร

      450,000       450,000       450,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 80



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
145 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังทางการเกษตร เส้น
ดอนตาปู่ ถงึคลองเตย 
หมู่ที่ 8 หมู่บา้นภกัดีแผ่นดิน

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

ซ่อมแซมถนนลูกรังทาง
การเกษตร จากเส้นดอนตาปู่ 
ถงึคลองเตย
กว้าง 4 เมตร ยาว 3,790 เมตร

      490,000       490,000       490,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

146 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เลียบคลองชลประทานสาย
กลางจากที่ของนายปั่น  
สมยักลุ ถงึที่ของนายสังเวช
 สืบสาย 
หมู่ที่ 8 บา้นภกัดีแผ่นดิน

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

ซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลอง
ชลประทานสายกลางจากที่ของ
นายปั่น  สมยักลุ ถงึที่ของนาย
สังเวช สืบสาย 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,810 เมตร

      490,000       490,000       490,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

147 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางการเกษตรจากที่
ของนายทองอนิทร์  โพธิ
รัตน ์(ปา่ยาง) ถงึที่ของนาย
พนิยั  นนัทชยั (สวนปาล์ม) 
หมู่ที่ 8 บา้นภกัดีแผ่นดิน

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภยัขึ น

ซ่อมแซมถนนลูกรังทาง
การเกษตรจากที่ของนายทอง
อนิทร์  โพธิรัตน ์(ปา่ยาง) ถงึที่
ของนายพนิยั  นนัทชยั (สวน
ปาล์ม) 
กว้าง 4 เมตร ยาว 606 เมตร

      300,000       300,000       300,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

148 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 ซอย 5 
หมู่ที่ 8 หมู่บา้นภกัดีแผ่นดิน

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยั ต่อผู้สัญจรไป
มาสภาพถนนม ีความ
มั่นคงแขง็แรง

กอ่สร้างถนน คสล. ซอย 5 
กว้าง 4 เมตร ยาว 246 เมตร

      600,000       600,000       600,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใชเ้ส้นทาง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 81
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2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
149 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน ้ารางวีรอบหมู่บา้น
 จากบา้นนายสุรศักด์ิ  พล
สิทธิ์ ถงึบา้น
นายอดุม สุขแสนสุข หมู่ที่ 
8 บา้นภกัดีแผ่นดิน

เพื่อแกป้ญัหาน ้าทว่มขงั
และ เนา่เสีย

สร้างรางระบายน ้ารอบหมู่บา้น
 จากบา้นนายสุรศักด์ิ  พลสิทธิ์ 
ถงึบา้นนายอดุม สุขแสนสุข
ยาว 625 เมตร

      500,000       500,000       500,000 ร้อยละของการเกดิน ้า
ทว่มขงัลดลง

ประชาชนมคีวาม
สะดวก และ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองชา่ง

150 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอ
น ้านานายสมยั  อาจเลิศ 
หมู่ที่ 8 บา้นภกัดีแผ่นดิน

เพื่อให้เกษตรกรและ
ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ

กอ่สร้างฝายชะลอน ้านานาย
สมยั  อาจเลิศ

      500,000       500,000       500,000 ร้อยละปริมาณน ้าต่อ
การเกษตรเพิ่มขึ น

เกษตรกรและ
ประชาชนมนี ้าใช้
อยา่งเพยีงพอ

กองชา่ง

151 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอ
น ้านานางสาวรุ่งอรุณ  พล
กลับ
หมู่ที่ 8 บา้นภกัดีแผ่นดิน

เพื่อให้เกษตรกรและ
ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ

สร้างฝายชะลอน ้านานางสาวรุ่ง
อรุณ  พลกลับ

      500,000       500,000       500,000 ร้อยละปริมาณน ้าต่อ
การเกษตรเพิ่มขึ น

เกษตรกรและ
ประชาชนมนี ้าใช้
อยา่งเพยีงพอ

กองชา่ง

152 โครงการจดัซื อรถกระเชา้
ซ่อมไฟฟา้แบบ
เอนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ

เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
ในการปฏบิติัการอยา่ง
เพยีงพอ

รถกระเชา้ซ่อมไฟฟา้แบบ
เอนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ร้อยละของ
ประสิทธิภาพการท้างาน
เพิ่มขึ น

มเีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
ในการปฏบิติัการ
อยา่งเพยีงพอ

กองชา่ง

6,386,000 11,166,100 48,840,000 49,948,000 44,813,000
19 22 117 115 100

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 82



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   4. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริม การค้า การลงทนุ พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิง่แวดล้อม  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่   1. การพัฒนาด้านการคมนาคม

2561 2562 2563 2564 2565

153 โครงการกอ่สร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ 2 
บ้านโคกสว่าง

เพื่อกอ่สร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ 2 
บ้านโคกสว่าง

กอ่สร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ 2 
บ้านโคกสว่าง

500,000 500,000 500,000 ร้อยละของการ
ด้าเนินการ

ประชาชนมีสถานที่ใช้
ท้ากจิกรรมร่วมกนั

 กองชา่ง

154 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้าน
หนองหมากฝ้าย

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาอเนกประสงค์
ประจ้าหมู่บ้าน หมู่ 5 
บ้านหนองหมากฝ้าย

ปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาอเนกประสงค์
ประจ้าหมู่บ้าน หมู่ 5 
บ้านหนองหมากฝ้าย

300,000 ศาลาเอนกประสงค์
ประจ้าหมู่บ้านได้รับ
การซ่อมแซมให้มี
สภาพพร้อมใชง้าน

ประชาชนมีอาคาร
เอนกประสงค์เพื่อใช้
ในการประชมุหมู่บ้าน
 หรือใชใ้นประโยชน์
ต่างๆร่วมกนั

กองชา่ง

155 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ 8 
บ้านภกัดีแผ่นดิน

เพื่อซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์ไว้ให้
ประชาชนในชมุชนได้
มีส่วนร่วมในการ
ประชมุภายในหมู่บ้าน

ปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่
 8 บ้านภกัดีแผ่นดิน

400,000 ศาลาเอนกประสงค์
ได้รับการซ่อมแซม
ให้มีสภาพพร้อมใช้
งาน

1.ศาลาอเนกประสงค์
มีสภาพพร้อมใชง้าน
2.ประชาชนในชมุชน
ได้ใชป้ระโยชน์ร่วมกนั

กองชา่ง

0 500,000 500,000 1,200,000 0
0 1 1 3 0

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

     1.2 แผนงานความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชีว้ดั (KPI)

                             เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

1. ยทุธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 83



แบบ ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ละสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2. ประชาชนมีคุณภาพ

2561 2562 2563 2564 2565
156 โครงการจ้างเหมาจัดท้า

หร้อมติดตั งเหล็กดัด
หนา้ต่าง 2 บาน 2 ช่อง 
(หอ้งปลัด) องค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนอง
หมากฝ้าย

เพื่อความปลอดภยัใน
ทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

จ้างเหมาจัดท้าหร้อม
ติดตั งเหล็กดัดหนา้ต่าง
 2 บาน 2 ช่อง (หอ้ง
ปลัด) องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองหมาก
ฝ้าย

10,000 เหล็กดัดหนา้ต่าง ช่วยรักษาทรัพย์สินทาง
ราชการ

กองช่าง

157 โครงการจ้างเหมาท้า
ประตูรั วหนา้องค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนอง
หมากฝ้าย

เพื่อความปลอดภยัใน
ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต้าบล
หนองหมากฝ้าย

จ้างเหมาจัดท้าประตูรั ว
ด้านหนา้องค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนอง
หมากฝ้าย

60,000 ประตูรั วที่มสีภาพดีและ
ได้มาตรฐาน

ไมม่ปีญัหาลักขโมย
ทรัพย์สินของทางราชการ

กองช่าง

158 โครงการตามมาตรการ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
อบุติัเหตุทางถนน

เพื่อจัดโครงการ
ปอ้งกนัและลด
อบุติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลวันปใีหม่
 และวันสงกรานต์

จัดกจิกรรมตาม
โครงการเพื่อปอ้งเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
วันปใีหม ่ปลีะ 1 ครั ง 
และช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์ปลีะ 1 ครั ง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของจ้านวน
อบุติัเหตุที่ลดลง

1.อบุติัเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันส้าคัญลดลง
2.ผู้ประสบอบุติัเหตุ
ได้รับการช่วยเหลือ
รวดเร็ว

ส้านกัปลัด
(ปอ้งกนั)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565
องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว

2. ยทุธศาสตร์ :การพัฒนาด้านงานสง่เสริมคุณภาพชวีิต การจดัระเบียบชมุชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
     2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 84
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
159 โครงการปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัและ
อคัคีภยั

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนที่ขาดแคลน
น ้าในฤดูแล้ง

1.ปอ้งกนัการเกดิสา
ธารณภยัอคัคีภยั
2.ประชาชนที่ประสบ
ภยัได้รับความ
ช่วยเหลือบรรเทา

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.ร้อยละความพงึพอใจ
ของประชาชน             
  2.ปญัหาการขาด
แคลนน ้าลดลง

1.ประชาชนมนี ้าอปุโภค
 บริโภค
2.ความเดือนร้อน
เนื่องจากขาดแคลนน ้า
ลดลง

ส้านกัปลัด
(ปอ้งกนั)

160 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรอาสาสมคัร
ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) และศึกษาดูงาน  
ฝึกภาคปฏบิติันอกสถานที่

เพิ่อให้สมาชิก อปพร. มี
ความรู้ความเข้าใจและ
ภารกิจงาน  อปพร.

เพื่อใหม้อีาสาสมคัร
ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
 ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองหมาก
ฝ้าย เพิ่มและไมน่อ้ย
กว่าร้อยละ ๒ ของ
ประชากรในพื นที่

640,000 640,000 640,000 ร้อยละของการเพิ่มขึ น 
สมาชิก อปพร. เปน็ไป
ตามที่ก้าหนด

ได้สมาชิกอาสาสมคัร
ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
เพิ่มจ้านวนมากขึ น

ส้านกัปลัด
(ปอ้งกนั)

161 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน
 อาสาสมคัรปอ้งกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เพื่อใหอ้าสาสมคัร
ปอ้งกนัฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)เข้าใจในการ
ปฏบิติัหนา้ที่

จัดโครงการฝึกอบรม/
ทบทวน อาสาสมคัร
ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ปลีะ 1 ครั ง

300,000 300,000 ร้อยละของอาสาสมคัร
ปอ้งกนัฝ่ายพลเรือนที่เข้า
ร่วมโครงการ

กลุ่มสมาชิกอาสาสมคัร
ปอ้งกนัฝ่ายพลเรือน
เข้าใจในการปฏบิติั
หนา้ที่ที่ถูกต้อง

ส้านกัปลัด
(ปอ้งกนั)
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
162 โครงการพฒันาศักยภาพ

งานปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั

เพื่อใหม้คีวามรู้  ความ
เข้าใจ  ด้านสาธารณ
ภยั  การปอ้งกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน  การ
ปฐมพยาบาล  การ
ปอ้งกนัและลด
อบุติัเหตุทางถนน 
พร้อมทั งรับเทคนคิ
ใหม่ๆ  ในการปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

ฝึกอบรมอาสาสมคัร
ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
 อาสาสมคัรกู้ชีพ-กู้ภยั 
พนกังานและเจ้าหนา้ที่
สังกดัองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองหมาก
ฝ้ายโดยท้าการฝึกทั ง
ภาคทฤษฎ ีและ
ภาคปฏบิติั ปลีะ 1 ครั ง

500,000 500,000 500,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ น

อาสาสมคัรปอ้งกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน  พนกังาน
และเจ้าหนา้ที่สังกดัที่เข้า
รับการอบรม  มคีวามรู้
ความสามารถพร้อมทั ง
รับเทคนคิใหม่ๆ   ในการ
ปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั

ส้านกัปลัด
(ปอ้งกนั)

163 โครงการตั งด่านชุมชน 
เพื่อลดการเกดิอบุติัเหตุ
ภายในต้าบลหนองหมาก
ฝ้าย

เพื่อรณรงค์การลด
อบุติัเหตุทางถนนใน
ต้าบล สร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภยัทาง
ถนนใหเ้กดิขึ นในสังคม
และสอดคล้อง
กบันฌยบายของรัฐบาล

จัดโครงการ/กจิกรรม 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน
ปฏบิติัตามวินยัจราจร

อบุติัเหตุทางถนนใน
ต้าบลลดนอ้ยลงและ
ประชาชนปฏบิติัตาม
วินยัจราจร

ส้านกัปลัด
(ปอ้งกนั)

164 โครงการใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัการปอ้งกนัและ
ลดอบุติัเหตุทางถนนและ
กฎหมายการจราจร

เพื่อใหค้วามรู้แก่
ประชาชนในต้าบล 
และสร้างจิตส้านกึใน
การใช้รถใช้ถนน

จัดโครงการ/กจิกรรม 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ น

ประชาชชนมคีวามรู้และ
มจีิตส้านกึในการใช้รถใช้
ถนน

ส้านกัปลัด
(ปอ้งกนั)
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
165 โครงการจัดซื อพร้อม

ติดตั งกล้องโทรทศันว์งจร
ปดิ (CCTV) ณ ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นหนองหมาก
ฝ้าย องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อสร้างความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื นที่

จัดซื อพร้อมติดตั ง
กล้องโทรทศันว์งจรปดิ 
(CCTV) ณ ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นหนอง
หมากฝ้าย

300,000 300,000 300,000 ร้อยละของอาชญากรรม
ลดนอ้ยลง

มคีวามปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื นที่

กองช่าง

166 โครงการจัดซื อพร้อม
ติดตั งกล้องโทรทศันว์งจร
ปดิ (CCTV) ณ ส้านกังาน
องค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองหมากฝ้าย

เพื่อสร้างความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื นที่

จัดซื อพร้อมติดตั ง
กล้องโทรทศันว์งจรปดิ 
(CCTV) ณ ส้านกังาน
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหมากฝ้าย

300,000 300,000 300,000 ร้อยละของอาชญากรรม
ลดนอ้ยลง

มคีวามปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื นที่

กองช่าง

167 โครงการจัดซื อพร้อม
ติดตั งกล้องโทรทศันว์งจร
ปดิ (CCTV) หมู่ที่ 1

เพื่สร้างความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื นที่

จัดซื อพร้อมติดตั ง
กล้องโทรทศันว์งจรปดิ 
(CCTV) หมู่ที่ 1

1,000,000  1,000,000  1,000,000  ร้อยละของอาชญากรรม
ลดนอ้ยลง

ลดปญัหาอาชญากรรม กองช่าง

168 โครงการจัดซื อพร้อม
ติดตั งกล้องโทรทศันว์งจร
ปดิ (CCTV) หมู่ที่ 2

เพื่สร้างความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื นที่

จัดซื อพร้อมติดตั ง
กล้องโทรทศันว์งจรปดิ 
(CCTV) หมู่ที่ 2

1,000,000  1,000,000  1,000,000  ร้อยละของอาชญากรรม
ลดนอ้ยลง

ลดปญัหาอาชญากรรม กองช่าง

169 โครงการจัดซื อพร้อม
ติดตั งกล้องโทรทศันว์งจร
ปดิ (CCTV) หมู่ที่ 3

เพื่สร้างความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื นที่

จัดซื อพร้อมติดตั ง
กล้องโทรทศันว์งจรปดิ 
(CCTV) หมู่ที่ 3

1,000,000  1,000,000  1,000,000  ร้อยละของอาชญากรรม
ลดนอ้ยลง

ลดปญัหาอาชญากรรม กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
170 โครงการจัดซื อพร้อม

ติดตั งกล้องโทรทศันว์งจร
ปดิ (CCTV) หมู่ที่ 4

เพื่สร้างความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื นที่

จัดซื อพร้อมติดตั ง
กล้องโทรทศันว์งจรปดิ 
(CCTV) หมู่ที่ 4

1,000,000  1,000,000  1,000,000  ร้อยละของอาชญากรรม
ลดนอ้ยลง

ลดปญัหาอาชญากรรม กองช่าง

171 โครงการจัดซื อพร้อม
ติดตั งกล้องโทรทศันว์งจร
ปดิ (CCTV) หมู่ที่ 5

เพื่สร้างความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื นที่

จัดซื อพร้อมติดตั ง
กล้องโทรทศันว์งจรปดิ 
(CCTV) หมู่ที่ 5

1,000,000  1,000,000  1,000,000  ร้อยละของอาชญากรรม
ลดนอ้ยลง

ลดปญัหาอาชญากรรม กองช่าง

172 โครงการจัดซื อพร้อม
ติดตั งกล้องโทรทศันว์งจร
ปดิ (CCTV) หมู่ที่ 6

เพื่สร้างความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื นที่

จัดซื อพร้อมติดตั ง
กล้องโทรทศันว์งจรปดิ 
(CCTV) หมู่ที่ 6

1,000,000  1,000,000  1,000,000  ร้อยละของอาชญากรรม
ลดนอ้ยลง

ลดปญัหาอาชญากรรม กองช่าง

173 โครงการจัดซื อพร้อม
ติดตั งกล้องโทรทศันว์งจร
ปดิ (CCTV) หมู่ที่ 7

เพื่สร้างความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื นที่

จัดซื อพร้อมติดตั ง
กล้องโทรทศันว์งจรปดิ 
(CCTV) หมู่ที่ 7

1,000,000  1,000,000  1,000,000  ร้อยละของอาชญากรรม
ลดนอ้ยลง

ลดปญัหาอาชญากรรม กองช่าง

174 โครงการจัดซื อพร้อม
ติดตั งกล้องโทรทศันว์งจร
ปดิ (CCTV) หมู่ที่ 8

เพื่สร้างความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื นที่

จัดซื อพร้อมติดตั ง
กล้องโทรทศันว์งจรปดิ 
(CCTV) หมู่ที่ 8

1,000,000  1,000,000  1,000,000  ร้อยละของอาชญากรรม
ลดนอ้ยลง

ลดปญัหาอาชญากรรม กองช่าง

175 โครงการจัดซื อ
รถพยาบาลฉุกเฉิน 
(กระบะ)

เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏบิติัการอย่างเพยีงพอ

รถพยาบาลฉุกเฉิน 
(กระบะ)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของประสิทธิภาพ
การท้างานเพิ่มขึ น

มเีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ใน
การปฏบิติัการอย่าง
เพยีงพอ

ส้านกัปลัด
(ปอ้งกนั)
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
176 โครงการณรงค์และ

ฝึกอบรมอาสาสมคัร
ปอ้งกนัไฟปา่

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการปอ้งกนัไฟ
ปา่

ปอ้งกนัการเกดิไฟปา่
ในพื นที่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนความรู้ความ
เข้าใจในการปอ้งกนัไฟปา่

ส้านกัปลัด
(ปอ้งกนั)

177 โครงการจัดซื อแผงกั น
จราจรพลาสติกแบบเติม
น ้า (Plastic Barrier)

เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏบิติัการอย่างเพยีงพอ

แผงกั นจราจรพลาสติก
แบบเติมน ้า (Plastic 
Barrier)

66,000 66,000 66,000 ร้อยละของประสิทธิภาพ
การท้างานเพิ่มขึ น

มเีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ใน
การปฏบิติัการอย่าง
เพยีงพอ

ส้านกัปลัด
(ปอ้งกนั)

750,000 820,000 11,356,000 11,356,000 11,356,000
4 6 19 19 19

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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แบบ ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มของ ประชาชนใหส้ามารถปรับตวั ประกอบอาชพีและมสีภาพแวดลอ้มและคุณภาพชวีิตทีด่ ี
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่ 2.ประชาชนมคุีณภาพ

2561 2562 2563 2564 2565
178 โครงการพัฒนาครู/ผู้ดูแล

เด็กของศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กองค์ การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหมาก ฝ้าย

เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
ให้มีความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่มากขึ น

ส่งครู/ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วม
การฝึกอบรม อยา่งน้อย
ปีละ 1 ครั ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนครั งที่ผู้ดูแลเด็ก
เข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้

ครู/ผู้ดูแลเด็กพัฒนา
ความรู้และความเข้าใจ
ในการเรียนการสอน
และการปฏิบัติหน้าที่ได้
ดีขึ น

กอง
การศึกษา

179 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวนั ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กต้าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อสนับสนุนกลางวนั 
และส่งเสริมด้าน
โภชนาการที่ดีให้กบัเด็ก

สนับสนุนงบประมาณ 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครั ง

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของคุณภาพ
ชีวติเด็ก

เด็กได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน
มีสุขภาพแข็งแรง

กอง
การศึกษา

180 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนั โรงเรียน สพฐ 
ภายในเขตต้าบล หนอง
หมากฝ้าย ทั ง 4 แห่ง

เพื่อสนับสนุนกลางวนั 
และส่งเสริมด้าน
โภชนาการที่ดีให้กบัเด็ก
นักเรียน โรงเรียนในเขต
ต้าบลหนองหมากฝ้าย ทั ง
 4 แห่ง

1.สนับสนุนงบประมาณ
 อยา่งน้อยปีละ 1 ครั ง

1,904,000 1,904,000 1,904,000 1,904,000 1,904,000 ร้อยละของคุณภาพ
ชีวติเด็ก

เด็กได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน
เด็กมีสุขภาพแข็งแรง

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

2. ยทุธศาสตร ์: การพัฒนาด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
     2.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 90



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
181 โครงการสนับสนุนอาหาร

เสริม(นม) โรงเรียนภายใน
ต้าบลหนองหมากฝ้าย( 
จ้านวน 4 โรงเรียน )

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) และส่งเสริมด้าน
โภชนาการที่ดีให้กบัเด็ก
นักเรียน โรงเรียนในเขต
ต้าบลหนองหมากฝ้าย 4 
แห่ง

สนับสนุนงบประมาณ 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครั ง

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของคุณภาพ
ชีวติเด็ก

1. เด็กได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน
2. เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
3. เด็กได้รับโภชนาการ
ที่ดี

กอง
การศึกษา

182 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กต้าบลหนองหมากฝ้าย 
(จ้านวน 1 ศูนย)์

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) และส่งเสริมด้าน
โภชนาการที่ดีให้กบัเด็ก

สนับสนุนงบประมาณ 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครั ง

121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 ร้อยละของคุณภาพ
ชีวติเด็ก

1.เด็กได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน
2.เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
3.เด็กได้รับโภชนาการที่ดี

กอง
การศึกษา

183 โครงการเศรษฐกจิ
พอเพียงศูนย ์พัฒนาเด็ก
เล็กต้าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อสอนให้เด็กได้รู้จกั
เศรษฐกจิพอเพียง

เด็กเล็กในศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กต้าบลหนอง
หมากฝ้าย ปีละ 1 ครั ง

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 ร้อยละของพัฒนาการ
เด็กเพิ่มมากขึ น

เด็กเล็กมีพัฒนาการด้าน
การเรียนรู้

กอง
การศึกษา

184 โครงการแข่งขันกฬีาสี
ภายใน ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กต้าบลหนอง หมากฝ้าย

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการ
ออกก้าลังกาย และมีการ
พัฒนาการเรียนรู้ เกดิ
ความสามัคคีกนั

จดักจิกรรม ปีละ 1 ครั ง 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ร้อยละของพัฒนาการ
เด็กเพิ่มมากขึ น

เด็กมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง เด็กมี
พัฒนาการความรู้มากขึ น

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 91



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
185 โครงการปฐมนิเทศและ

ประชุมผู้ ปกครองของ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต้าบล
หนอง หมากฝ้าย

เพื่อชี แจงกฏ/ระเบียน 
และแผนการปฏิบัตงาน
ของศูนยฯ์ให้กบั
ผู้ปกครองได้รับทราบ

จดัปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ ปกครองของ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนอง หมากฝ้าย 
ปีละ 1 ครั ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของผู้ปกครอง
ที่เข้าร่วม

ผู้ปกครองได้ทราบกฏ/
ระเบียนของศูนยฯ์ให้กบั
ผู้ปกครองได้รับทราบ 
รวมถึงทราบถึงแผนการ
ปฏิบัติงานของศูนยฯ์

กอง
การศึกษา

186 โครงการประกวดวาดภาพ
ระบายสีและเรียงความวนั
แม่แห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กได้มีกจิกรรมในวนัแม่
และระลึกถึงบุญคุณของผู้
เป็นมารดา

จดัโครงการ/กจิกรรม ปี
ละ 1 ครั ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของพัฒนาการ
เด็กเพิ่มมากขึ น

ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการที่ดี

กอง
การศึกษา

187 โครงการมอบวฒิุบัณฑิต
น้อย

เพื่อพัฒนาส่งเสริมและ
ชี น้าด้านพัฒนาการทาง
ความคิดให้เด็กมีความ
ภูมิใจความส้าเร็จของตัน
เอง รู้สึกถึงความส้าคัญ
ของการเรียน สร้างแรง
บันดาลใจในการศึกษาเล่า
เรียนระดับต่อไป

จดัโครงการมอบวฒิุ
บัณฑิตน้อย ปีละ 1 ครั ง

25,000 25,000 ร้อยละของพัฒนาการ
เด็กเพิ่มมากขึ น

เด็กกอ่นวยัเรียนมี
พัฒนาการทางความคิด
ที่ดี

กอง
การศึกษา

188 โครงการประกวดวาดภาพ
ระบายสีและเรียงความวนั
พ่อแห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กได้มีกจิกรรมในวนัแม่
และระลึกถึงบุญคุณของผู้
เป็นบิดา

จดัโครงการ/กจิกรรม ปี
ละ 1 ครั ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของพัฒนาการ
เด็กเพิ่มมากขึ น

1.เด็กมีพัฒนาการทาง
ความคิดที่ดีขึ น

กอง
การศึกษา

189 โครงการหนูน้อยรักการ
อ่าน

เพื่อสนับสนุนให้เด็กรัก
การอ่าน

จดัโครงการ/กจิกรรม ปี
ละ 1 ครั ง

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละของพัฒนาการ
เด็กเพิ่มมากขึ น

ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 92



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
190 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจดัการ
เรียนการสอน) ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัการ
เรียนการสอน เช่น ส่ือ
การเรียนการสอนต่างๆ 
ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ฯลฯ

 - ค่าจดัการเรียนการ
สอน (รายหัว)
 1,700  บาท/ปี
(ตามรายการเงิน
อุดหนุนส้าหรับค่าจดัการ
เรียนการสอนจากกรม
ส่งเสริมฯ)

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ร้อยละของนักเรียน
มีส่ือการเรียนการสอน

 เด็กนักเรียน
มีส่ือการเรียน
การสอนที่เพียงพอต่อ
การใช้งาน

กอง
การศึกษา

191 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์
การเรียน) ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จา่ย
อุปกรณ์การเรียน

- ค่าอุปกรณ์การเรียน
ส้าหรับเด็กปฐมวยั
 (๓-๕ ป)ี ๒๐๐/ป/ีคน
(ตามรายการเงิน
อุดหนุนจากกรมส่งเสริม
ฯ)

16,400     20,000      20,000      20,000      ร้อยละของผู้เรียน
ได้รับการสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียน

นักเรียน ศพด.มีอุปกรณ์
การเรียน  ส้าหรับใช้
ประกอบการเรียน  
อยา่งเพียงพอ

กอง
การศึกษา

192 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองหมากฝ้าย

- เพื่อสนับสนุนค่าใช่จา่ย 
ส้าหรับจดัซื อหนังสือ
เสริมประสบการณ์ฯตาม
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั ๒๕๖๐

- ค่าหนังสือเรียน
ส้าหรับเด็กปฐมวยั 
(๓-๕ ป)ี ๒๐๐/ป/ีคน
(ตามรายการเงิน
อุดหนุนจากกรมส่งเสริม
ฯ)

16,400     20,000      20,000      20,000      ร้อยละของผู้เรียน
ได้รับการสนับสนุนค่า
หนังสือเรียน

นักเรียน ศพด.มีหนังสือ
เรียน ส้าหรับใช้
ประกอบการเรียน อยา่ง
เพียงพอ

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 93



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
193 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนอง
หมากฝ้าย

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จา่ย
ในการจดัซื อเคร่ืองแบบ
ให้นักเรียน

- ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
ส้าหรับเด็กปฐมวยั 
(๓-๕ ป)ี ๓๐๐/ป/ีคน
(ตามรายการเงิน
อุดหนุนจากกรมส่งเสริม
ฯ)

24,600     30,000      30,000      30,000      ร้อยละของผู้เรียน
ได้รับการสนับสนุนค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน

นักเรียน ศพด.มี
เคร่ืองแบบนักเรียน  
ส้าหรับใช้ในการร่วม
กจิกรรมการเรียน อยา่ง
เพียงพอ

กอง
การศึกษา

194 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา (ค่ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน) ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองหมากฝ้าย

- เพื่อสนับสนุนค่า
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ให้แก ่ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
- กจิกรรมวชิาการ
  โครงการหนูน้อยคนเกง่
- กจิกรรมคุณธรรม 
จริยธรรม เสริมสร้าง
คุณลักษณะและค่านิยม
โดยปลูกฝังค่านิยมและ
จติส้านึก การท้า
ประโยชน์ต่อสังคมฯ 
ปลูกฝังความรักชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์

- ค่ากจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
ส้าหรับเด็กปฐมวยั 
(๓-๕ ป)ี ๔๓๐/ป/ีคน
(ตามรายการเงิน
อุดหนุนจากกรมส่งเสริม
ฯ)

35,260     40,000      40,000      40,000      ร้อยละของผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะด้าน
วชิาการและกจิกรรม
คุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน ศพด.ได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
อยา่งเพียงพอ มีทักษะ
และประสบการณ์ใน
ด้านวชิาการที่สูงขึ น
มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

กอง
การศึกษา

195 โครงการจดัสร้างที่แปรง
ฟัน – อ่างล้างมือ

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
สุขภาพปากและฟันที่ดี
- เพื่อส่งเสริมและสร้าง
สุขนิสัยที่ดี

สร้างที่แปรงฟัน – อ่าง
ล้างมือ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เรียนมี
สุขภาพปากและฟันที่
แข็งแรงละมีสุขนิสัยที่ดี

นักเรียนมีสุขภาพปาก
และฟันที่แข็งแรงถูก
สุขลักษณะ

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
196 โครงการปรับปรุงระบบ

น ้าอุปโภค – บริโภค
เพื่อแกไ้ขปัญหาขาด
แคลนน ้า ให้เด็กมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค – บริโภค
เพียงพอ สะอาด และ
ปลอดภัย

ระบบน ้าอุปโภค – 
บริโภค

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เรียนมี
น ้าส้าหรับอุปโภค – 
บริโภค

นักเรียนมีน ้าส้าหรับ
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ สะอาดและ
ปลอดภัย

กอง
การศึกษา

197 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
 สภาพแวดล้อม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อปรับปรุงพัฒนา
อาคาร สถานที่ให้สะอาด
ร่มร่ืน น่าอยู่ น่าเรียน 
มีที่ส้าหรับนั่งพักผ่อน มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และพัฒนาส่ิงแวดล้อม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จ้านวน 1 แห่ง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของนักเรียนมี
อาคารเรียนเด็กเล็ก
ที่ได้มาตรฐาน.

ศพด. มีพื นที่สีเขียวและ
มีพื นที่ส้าหรับให้นักเรียน
ได้ใช้กจิกรรม

กอง
การศึกษา

198 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 
ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น
(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

เพื่อให้เด็กและเยาวชน มี
สถานที่เล่นแบบธรรมชาติ
 และท้า กจิกรรมต่างๆ มี
การเรียนรู้ที่ดีขึ น เป็น
แบบอยา่ง การเล่นกบัลูก
ให้กบัพ่อแม่ผู้ปกครองสา
มารน้าไปปรับใช้ ที่บ้านได้
 และเพื่อปรับภูมิทัศน์
ของศพด.ให้ร่มร่ืน น่าอยู่
 น่ามอง และเป็นลาน
อเนกประสงค์

จดัท้าสนามเด็กเล่น 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
จ้านวน 1 แห่ง

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เรียนมี
สถานที่เล่นแบบ
ธรรมชาติ และท้า 
กจิกรรมต่างๆเพียงพอ

-ศพด.มีสถานที่ให้เด็กๆ 
ได้เล่น-เรียนรู้กบั
ธรรมชาติ
- สถานศึกษามีสนามเด็ก
เล่นกลางแจง้ ส้าหรับ
นักเรียนที่เหมาะสมตาม
วยั และเพียงพอต่อ
ความต้องการ

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
199 โครงการจดัซื อวสัดุกฬีา

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เพื่อจดัซื อวสัดุ อุปกรณ์
กฬีาส้าหรับเด็กปฐมวยั

จดัซื อวสัดุ อุปกรณ์กฬีา
ส้าหรับเด็กปฐมวยั

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละของผู้เรียนมี
วสัดุ อุปกรณ์ ในการ
เล่นกฬีา

นักเรียน ศพด.มีอุปกรณ์
ในการเล่นกฬีา  อยา่ง
เพียงพอ

กอง
การศึกษา

200 โครงการปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียน
การสอน

- เพื่อให้ครูน้าเทคโนโลยี
มาใช้ในการจดั
ประสบการณ์แกน่ักเรียน

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง  Fiber 
Optic

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของครูมีระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง สามารถน้า
เทคโนโลยมีาใช้ในการ
จดัประสบการณ์แก่
นักเรียน

ครูสืบค้นข้อมูลในการ
การผลิตส่ือการเรียน
การสอน และผลิต
เอกสารธรุการชั นเรียน
ได้ดียิ่งขึ น ครูน้า
เทคโนโลยมีาพัฒนาการ
จดัประสบการณ์แก่
นักเรียน

กอง
การศึกษา

201 โครงการ DLTV - เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวยั
ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ
 DLTV 

นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองหมากฝ้าย

๓๐,๗๐๐ ๓๐,๗๐๐ ๓๐,๗๐๐ ๓๐,๗๐๐ ร้อยละของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวยัด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศ
 DLTV อยา่งเพียงพอ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก มี
อุปกรณ์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย 
DLTV

กอง
การศึกษา

202 โครงการต่อเติมซ่อมแซม
อาคารโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
หมากฝ้าย หมู่ที่ 5 
องค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองหมากฝ้าย

แกไ้ขปัญหาช้ารุดทรุด
โทรม

ต่อเติมซ่อมแซมโรง
อาหารศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก ต้าบลหนองหมาก
ฝ้าย หมู่ที่ 5

350,000   ร้อยละของเด็ก
นักเรียนนได้รับ
ประโยชน์

มีความพร้อมใช้งานและ
สามารถใช้งานได้เป็น
ปกติ

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
203 โครงการปรับพื นที่

กอ่สร้างศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองหมากฝ้าย 
หมู่ที่ 5 องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อให้มีพื นที่เพียงพอต่อ
จ้านวนเด็ก

ยกระดับพื นผิวอาคาร
กวา้ง 16.80 เมตร ยาว
 66.90 เมตร สูงเฉล่ีย 
1.60 เมตร

    449,000 ร้อยละของเด็ก
นักเรียนนได้รับ
ประโยชน์

พื นที่ได้รับการปรับให้มี
ความพร้อมสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

กองช่าง

204 โครงการปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองหมากฝ้าย 
หมู่ที่ 5 องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อให้เด็กได้เล่นสนาม
เด็กเล่นที่มีมาตรฐานและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหมากฝ้าย

   497,000 ร้อยละของเด็ก
นักเรียนนได้รับ
ประโยชน์

เด็กเล็กมีสถานที่ที่
เสริมสร้างทักษะ

กองช่าง

205 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองหมากฝ้าย 
หมู่ที่ 5 องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อให้เด็กได้เล่นสนาม
เด็กเล่นที่มีมาตรฐานและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหมากฝ้าย หมู่ที่ 5
 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหมากฝ้าย

    500,000     500,000     500,000 ร้อยละของเด็ก
นักเรียนนได้รับ
ประโยชน์

เด็กเล็กมีความปลอดภัย
ในการใช้สนามเด็กเล็ก

กองช่าง

206 โครงการเสริมผิวพื นสนาม
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหมากฝ้าย หมู่ที่ 5 
องค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองหมากฝ้าย

เพื่อปรับปรุงให้มีความ
สภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ น

เสริมผิวพื นสนามศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหมากฝ้าย หมู่ที่ 5
 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหมากฝ้าย

    500,000     500,000     500,000 ร้อยละของเด็ก
นักเรียนนได้รับ
ประโยชน์

มีความสภาพแข็งแรง
มากยิ่งขึ น

กองช่าง

3,165,500 4,135,860 5,475,200 5,026,200 5,026,200
13 20 26 25 25

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของ ประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตทีด่ี 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2.ประชาชนมีคุณภาพ

2561 2562 2563 2564 2565
207 โครงการฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงานเพือ่พฒันา
ศักยภาพ และเสริมสร้าง
วสัิยทัศน์ในการท้างานของ 
อสม. สตรี แม่บ้าน และ
พนักงาน องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองหมากฝ้าย

เพือ่พฒันาศักยภาพใน
การปฏบิัติหน้าที่

ด้าเนินการตามโครงการ
 ปีละ 1 ครั ง

100,000 100,000 500,000 500,000 500,000 1. ร้อยละความพงึพอใจ
ผู้เขา้ร่วมโครงการ
2. จ้านวนการด้าเนินการตาม
โครงการ

มีความรู้ความเขา้ใจในการ
ปฏบิัติหน้าที่

ส้านักปลัด

208 โครงการส่งเสริมและ
รณรงค์การป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก

เพือ่รณรงส่งเสริมการ
ป้องกนัปัญหาโรค
ไขเ้ลือดออกในชุมชน 
และลดอตัราความ
เส่ียงต่อการเจบ็ป่วย
ด้วยโรคไขเ้ลือดออก
ของประชาชน

จดัโครงการส่งเสริมและ
รณรงค์ป้อง กนั
ไขเ้ลือดออก ปีละ 1 ครั ง

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1.ร้อยละความพงึพอใจของ
ผู้เขา้ร่วมโครงการ
2.ร้อยละของอตัราผู้ป่วยไข้
เเลือดออกทีล่ดลง

อตัราความเส่ียงต่อการ
เจบ็ป่วยด้วยโรคไขเ้ลือดออก
ของประชาชนลดลง

ส้านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว

2. ยทุธศาสตร ์: ดา้นงานส่งเสรมิคุณภาพชวีติ   การจัดระเบยีบชมุชนและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
    2.4 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชีว้ดั (KPI)
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชีว้ดั (KPI)
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
209 โครงการส่งเสริมและ

รณรงค์ป้องกนัโรคพษิสุนัข
บ้าและท้าหมันสุนัข และแมว

เพือ่ลดอตัราการเกดิ
ของสุนัขและแมว และ
ป้องกนัปัญหาโรคพษิ
สุนัขบ้าภายในต้าบล
หนองหมากฝ้าย

ด้าเนินการตาม
โครงการส่งเสริมและ
รณรงค์ป้อง กนัโรคพษิ
สุนัขบ้าและท้าหมันสุนัข
 และแมว ปีละ 1 ครั ง

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของอตัราการฉดีวคัซีน
ใหก้บัสุนัขและแมวในต้าบล

1.อตัราการเกดิของสุนัขและ
แมวลดลง
2.ปัญหาสุนัขเร่ร่อนลดลง
3.อตัราผู้ป่วยโรคพษิสุนัขบ้า
ลดลง

ส้านักปลัด

210 โครงการขบัเคล่ือนตาม
โครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพษิสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาตรา
จารย ์ ดร.สมเด็จพระเจา้
ลูกยาเธอเจา้ฟา้จฬุาภรณ์ 
วลัยลักณ์ อคัราชกมุารี

เพือ่ป้องกนัและ
ควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า

ด้าเนินการโครงการ/
กจิกรรม ปีละ 1 ครั ง

134,400 134,400 134,400 134,400 ร้อยละของการควบคุมโรคพษิ
สุนัขบ้า

จ้านวนผู้ป่วยโรคพษิสุนัขบ้า
ลดลง

ส้านักปลัด

211 โครงการส้ารวจขอ้มูล
จ้านวนสัตวแ์ละขึ นทะเบียน
สัตวต์ามโครงการสัตวป์ลอด
โรค คนปลอดภยั จากโรค
พษิสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาตราจารย ์ ดร.
สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอเจา้
ฟา้จฬุาภรณ์วลัยลักณ์ อคั
ราชกมุารี

เพือ่ป้องกนัและ
ควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า

ด้าเนินการโครงการ/
กจิกรรม ปีละ 1 ครั ง

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของการควบคุมโรคพษิ
สุนัขบ้า

จ้านวนผู้ป่วยโรคพษิสุนัขบ้า
ลดลง

ส้านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 99



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชีว้ดั (KPI)
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
212 โครงการจา้งเหมาบริการ

งานตรวจป้องกนัโรคสัตวใ์น
ต้าบล (ปศุสัตวต้์าบล)

เพือ่พฒันาเครือขา่ย
การเฝ้าระวงัป้องกนั
โรคสัตวใ์นระดับต้าบล
 หรือหมูบ่้านใหม้ีความ
เขม้แขง็

จา้งเหมาบริการตาม
โครงการ ปีละ 1 ครั ง

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 ร้อยละของการด้าเนินกจิกรรม 1.โรคระบาดลดลง
2.ประชาชนปลอดภยัจาก
การติดเชื อโรค

ส้านักปลัด

213 โครงการจดัซื อเคร่ืองพน่ยงุ
ภายในหมูบ่้าน หมู ่6 บ้าน
หนองหมากฝ้าย

เพือ่ใหชุ้มชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน ใน
การก้าจดัยงุลาย

1. จดัซื อเคร่ืองพน่ยงุ 
จ้านวน 2 เคร่ือง
2. ประชาชนในชุมชน 
หมู ่6 บ้านหนองหมาก
ฝ้าย

120,000 ร้อยละของคุณภาพชีวติ
ประชาชนดีขึ น

ปัญหาโรคไขเ้ลือดออกลดลง ส้านักปลัด

214 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายและ
สุขภาพจติทีดี่ของ
ผู้สูงอายภุายในต้าบล
หนองหมากฝ้าย

1. ด้าเนินการตาม
โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอาย ุปีละ 1
 ครั ง

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละความพงึพอใจของ
ผู้เขา้ร่วมโครงการ

1. ผู้สูงอายมุีสุขภาพทีดี่ขึ น
2. ผู้สูงอายมุีสุขภาพจติใจทีดี่

ส้านักปลัด

215 โครงการอบรมใหค้วามรู้
พร้อมจดัท้าขยะอนิทรีย ์
หรือขยะเปียกหมูบ่้าน
ต้นแบบ

1.เพือ่ลดปริมาณขยะ
ในชุมชน
2.เพือ่ให้ชุมชน
ปราศจากขยะ
อินทรีย์หรือขยะเปียก
3. เพือ่ท้าขยะ
อินทรีย์ให้เป็นปุย๋ใช้
ในการเกษตร

1. ผู้น้าชุมชน 
ประชาชน เยาวชน 
กลุ่มสตรี ในต้าบล
หนองหมากฝ้าย
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.วดั , โรงเรียน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพงึพอใจของ
ผู้เขา้ร่วมโครงการ

ขุมชนสะอาดปราศจากขยะ ส้านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 100



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชีว้ดั (KPI)
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
216 โครงการบ้าบัด รักษาฟืน้ฟู

สมรรถภาพ ติดตาม ดูแลผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และ
กจิกรรมส่งสริมอาชีพใหผู้้
ผ่านการบ้าบัดรักษาฟืน้ฟผูู
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

เพือ่บ้าบัดรักษาฟืน้ฟู
สมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติดใหเ้ป็นคนดี
คืนสู่สังคม พร้อมมี
อาชีพ

ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจ้านวนผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติดลดลง

ผู้ผ่านการบ้าบัด สามารถ
กลับมาด้าเนินชีวติในชุมชน
ได้ตามปกติ  และชุมชนให้
โอกาศอยู่ร่วมกบัสังคมได้
ตามปกติ

ส้านักปลัด

217 โครงการจดัหาชุดตรวจหา
สารเสพติด ส้าหรับตรวจ
กลุ่มเป้าหมายเพือ่
บ้าบัดรักษา ฟืน้ฟ ูหรือ
ติดตาม

เพือ่ใช้ตรวจ
กลุ่มเป้าหมาย เพือ่
น้ามาบ้าบัดฟืน้ฟหูรือ
ติดตามผู้ผ่านการ
บ้าบัดรักษา

ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 20,000     20,000      20,000    จ้านวนผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด สามารถตรวจกลุ่มเป้าหมาย 
เพือ่น้าไปบ้าบัด รักษา ฟืน้ฟ ู
และติดตามได้

ส้านักปลัด

218 โครงการหอ้งน ้าท้องถิ่น
สะอาดและปลอดภยั

เพือ่พฒันาหอ้งน ้า
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ใหม้ีสภาพทีดี่ ได้
มาตรฐานและมีการ
ดูแลอยู่สม่้าเสมอ

หอ้งน ้าสาธารณะทีอ่ยู่
ในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

5,000       5,000        5,000      ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้
หอ้งน ้าสาธารณะ

หอ้งน ้าสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใหม้ี
สภาพทีดี่ ได้มาตรฐาน

ส้านักปลัด

952,000 1,136,400 1,611,400 1,731,400 1,611,400
6 8 11 12 11

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดล้อมของ ประชาชนให้สามารถปรบัตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2.ประชาชนมีคุณภาพ

2561 2562 2563 2564 2565
219 โครงการกอ่สร้างหรือ

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้
ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาสต้าบล
หนองหมากฝ้าย (หลัง
ละไม่เกนิ 30,000 
บาท)

เพื่อกอ่สร้างหรือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ก
แกผู้่ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาส ที่ไม่
สามารถด้าเนินการด้วย
งบประมาณของตัวเองได้
 ผู้ซ่ึงผ่านการคัดเลือกจาก
 คณะกรรมการฯ และมี
การอนุมัติตามขั นตอน
ต่าง ๆอยา่งถกูต้อง

กอ่สร้างหรือซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยผู้ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาสต้าบล
หนองหมากฝ้าย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. ร้อยละของจ้านวน
กอ่สร้างหรือซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยผู้ยากไร้
2. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ
ชว่ยเหลือ

ประชาชนผู้ยากไร้มี
สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ น

 กองชา่ง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว

2. ยทุธศาสตร์ : ด้านงานสง่เสริมคุณภาพชวีติ   การจัดระเบียบชมุชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
     2.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 102



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ผลที่คาดวา่จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
220 โครงการบ้านท้องถิ่น

ประชารัฐร่วมใจ เทิด
ไท้องราชนั ราชนิี

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุ
กรร์ และค่าแรงงาน
กอ่สร้าง ตามโครงการ
บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วม
ใจ เทิดไท้องราชนั ราชนิี 
(ตามหนังสือส่ังการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0891.4/ว 4283 
ลงวันที่ 29 กรกฏาคม 
2559 เร่ือง ด้าเนินงาน
บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วม
ใจ เทิดไท้องราชนั ราชนิี)

จดัโครงการ/กจิกรรม 
ปีละ 1 ครั ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนโครงกาาร/
กจิกรรม

ประชานที่ยากไร้ได้รับ
การชว่ยเหลือให้มีที่พัก
อาศัยที่เหมาะสม และมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ น

 กองชา่ง

221 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจดักจิกรรมวันเด็ก
แห่งชาติในต้าบลหนอง
หมากฝ้าย เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน รวมถงึผู้ปกครอง
ได้เขา้ร่วมกจิกรรมวันเด็ก
 เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ทั งทางด้านการศึกษา 
และทางสังคมให้กบัเด็ก
และเยาวชนในต้าบล

จดักจิกรรมวันเด็ก
ประจ้าปี ในวันเสาร์ที่ 2
 เดือนมกราคม ของทุกปี

71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เขา้ร่วมโครงการ

1.ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านการศึกษา และ
สังคมให้กบัเด็กและ
เยาวชน     
2.เด็กและเยาวชนได้
ร่วมกจิกรรมที่เหมาดสม
ต่อวัย

กอง
การศึกษา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 103



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ผลที่คาดวา่จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
222 โครงการจดัหารถตู้ 

รับ-ส่ง นักเรียน บ้าน
ไกล เด็กยากจนและ
เด็กด้อย โอกาสศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้าบล 
หนองหมากฝ้าย

เพื่อความสะดวก ปลอด
ภยัใหักบัเด็กกอ่นวัยเรียน
 ที่มีบ้านไกล เด็กยากจน
และเด็กด้อยโอกาส ที่
ต้องการเขา้เรียนที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้าบล
หนองหมากฝ้าย

จดัหารถตู้รับ-ส่ง 
นักเรียน บ้านไกล เด็ก
ยากจนและเด็กด้อย 
โอกาส ตามโครงการ

390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 1.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองที่เด็กที่
บ้านไกล เด็กยากจนและ
เด็กด้อย โอกาสที่เขา้
ร่วมโครงการ         2.
ร้อยละของจ้านวนเด็กที่
เขา้ร่วมโครงการ

1. เด็กยากจนและเด็ก
ด้อยโอกาส มีโอกาสได้
เขา้รับการเตรียมความ
พร้อมกอ่นวัยเรียน
2. เกดิความปลอดภยัต่อ
เด็กและผู้ปกครองในการ
เดินทางไป-กลับ 
ระหว่างการเรียน
3. ผู้ปกครองได้มีเวลา
ในการท้างานเพื่อเลี ยงดู
ครอบครัวมากขึ น

กอง
การศึกษา

223 โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอาย ุคนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาสต้าบล
 หนองหมากฝ้าย

เพื่อเยี่ยมและประเมิน
สุขภาพผู้สุงอาย ุคนพิการ
 และผู้ด้อยโอกาส และ
ท้าให้ผู้สูงอาย ุคนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส มีสุข
และสุขภาพที่ดีขึ น ไม่
รู้สึกถกูทอดทิ งจากสังคม

ผู้สูงอาย ุคนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสภายใน
ต้าบลหนองหมากฝ้าย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอาย ุคนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการ
ตรวจสุขภาพและการ
ประเมิน สภาวะสุขภาพ

ผู้สูงอาย ุคนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส มีสุขและ
สุขภาพที่ดีขึ น ไม่รู้สึก
ถกูทอดทิ งจากสังคม

ส้านักปลัด

224 โครงการอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายทุี่บ้าน

เพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้าน (อผส.) ที่มาชว่ย
ในการด้าเนินการ
โครงการต่างๆ

สนับสนุนเป็น
ค่าตอบแทนให้แกผู้่
อาสาฯ ตามโครงการ ปี
ละ 1 ครั ง

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เขา้ร่วมโครงการ

ผู้สูงอายไุด้รับการดูแล
และมีสุขภาพที่ดี

ส้านักปลัด
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ผลที่คาดวา่จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
225 โครงการโรงเรียน

ผู้สูงอายุ
เพื่อสร้างพื นที่และโอกาส
ให้ผู้สูงอาย ุผู้ที่สนใจ เขา้
ร่วมกจิกรรมในการ
พัฒนาความสามารถใน
การดูแลสุขภาพตนเอง
และผู้สูงอายดุ้วยกนั

จดัโครงการ/กจิกรรม 
ปีละ 1 ครั ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เขา้ร่วมโครงการ

ผู้สูงอายมุีสุขภาพดีจติใจ
แจม่ใส ลดภาวะซึมเศร้า
และสามารถน้าความรู้
ไปใชใ้ห้เกดิประโยชน์ใชี
วิตประจ้าวัน

ส้านักปลัด

226 โครงการพัฒนาสตรี
และเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของครอบครัว

เพื่อพัฒนาบทบาทสตรี
สถาบันครอบครัว

ด้าเนินการตามโครงการ
 อยา่งน้อยปีละ 1 ครั ง

40,000 40,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เขา้ร่วมโครงการ

1.สตรีมีบทบาททาง
สังคมมากขึ น
2.เกดิความเขม้แขง็ใน
ครอบครัว

ส้านักปลัด

227 โครงการอบรมส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน

เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน จดัโครงการ/กจิกรรม 
ปีละ 1 ครั ง

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เขา้ร่วมโครงการ

เด็กและเยวชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ น

ส้านักปลัด

887,000 937,000 947,000 947,000 947,000
8 9 9 9 9

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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แบบ ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ละสภาพแวดล้อมของ ประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2.ประชาชนมีคุณภาพ

2561 2562 2563 2564 2565

228 โครงการฝึกอบรม
ชุมชนเข้มแข็งต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด

เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายา
เสพติดภายในต้าบลหนอง
หมากฝ้าย

ด้าเนนิการตาม
โครงการ ปลีะ 1 ครั ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ปญัหายาเสพติดในชุมชน
ลดลง

ส้านกัปลัด

229 โครงการจัดท้าส่ือและ
การจัดกจิกรรมรณรงค์ 
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
 สร้างจิตส้านกึในการ
ปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติด

เพื่อจัดหาวัสดุ/อปุกรณ์ 
ประชาสัมพนัธ์สร้างจิตส้านกึ
ใหป้ระชาชนได้เล็งเหน็ถึงโทษ
และพษิภยัของยาเสพติด

ด้าเนนิการตาม
โครงการ ปลีะ 1 ครั ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาสัมพนัธ์สร้าง
จิตส้านกึใหป้ระชาชนได้
เล็งเหน็ถึงโทษและพษิภยั
ของยาเสพติด

ส้านกัปลัด

230 การปอ้งกนับ้าบดัและ
ฝึกอาชีพ ตามโครงการ
ปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติดในเขต
พื นที่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายา
เสพติดในเขตพื นที่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ด้าเนนิการตาม
โครงการ ปลีะ 1 ครั ง

40,000 40,000 40,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ปญัหายาเสพติดในชุมชน
ลดลง

ส้านกัปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว

2. ยทุธศาสตร์ : ด้านงานสง่เสริมคุณภาพชวีิต   การจดัระเบียบชมุชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
    2.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

231 โครงการอบรม
กฏหมายทั่วไปต้าบล
หนองหมากฝ้าย

เพื่อเพิ่มความรู้ด้านกฏหมาย
ทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน
ใหแ้กป่ระชาชนในชุมชน

ด้าเนนิการตาม
โครงการอย่างนอ้ย ปี
ละ 1 ครั ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนรู้กฏหมายใน
ด้าเนนิชีวิตประจ้าวันและรู้
ถึงสิทธิและหนา้ที่ของตัวเอง

ส้านกัปลัด

232 โครงการปกปอ้ง
สถาบนัส้าคัญของชาติ

เพื่อปกปอ้งสถาบนัส้าคัญของ
ชาติ

จัดกจิกรรม อย่างนอ้ย
ปลีะ 1 ครั ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ

สร้างความเข้มแข็งใหก้บั
สถาบนัส้าคัญของชาติ

ส้านกัปลัด

233 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมความรู้เร่ืองสิทธิ
 มนษุย์ชนและแผน
สิทธิมนษุย์ชนแหง่ชาติ

เพื่อเพิ่มความรู้ด้านสิทธิมนษุย์
ชนในชีวิตประจ้าวันใหแ้ก่
ประชาชนในชุมชน ที่สนใจ

จัดกจิกรรมตาม
โครงการ อย่างนอ้ยปี
ละ 1 ครั ง

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

1.ประชาชนมคีวามรู้ด้าน
สิทธิมนษุย์ชนใน
ชีวิตประจ้าวันของตัวเอง

ส้านกัปลัด

234 โครงการจัดซื อภาชนะ
กกัเกบ็น ้าในครัวเรือน 
หมู่ 2 บา้นโคกสว่าง

เพื่อใหป้ระชาชนในพื นที่ได้
เกบ็กกัน ้า ไว้ใช้ได้ในหนา้แล้ง

ภาชนะกกัเกบ็น ้าใน
ครัวเรือน

300,000 300,000 ประชาชนในพื นที่ได้มี
น ้าเกบ็กกั ไว้ใช้ได้ใน
เวลาจ้าเปน็ของครัว 
เรือน

ประชาชนมนี ้าอปุโภค 
บริโภค

ส้านกัปลัด

235 โครงการจัดซื อภาชนะ
กกัเกบ็น ้า 2000 ลิตร 
ใหก้บัชาวบา้น 
หมู่ที่ 6 บา้นหนอง
หมากฝ้าย

เพื่อใหป้ระชาชนในพื นที่ได้
เกบ็กกัน ้า ไว้ใช้ได้ในหนา้แล้ง

ภาชนะกกัเกบ็น ้า 
2000 ลิตร

300,000 300,000 ประชาชนในพื นที่ได้มี
น ้าเกบ็กกั ไว้ใช้ได้ใน
เวลาจ้าเปน็ของครัว 
เรือน

ประชาชนมนี ้าอปุโภค 
บริโภค

ส้านกัปลัด
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

236 โครงการจัดกจิกรรม
เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุ
การสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันทข์องคนในชาติ

เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ

จัดโครงการ/กจิกรรม 
ปลีะ 1 ครั ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

มคีวามปรองดองและ
สามคัคีของประชาชนใน
ชุมชน

ส้านกัปลัด

160,000 160,000 800,000 800,000 200,000
6 6 9 9 7

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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แบบ ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มของ ประชาชนให้สามารถปรับตวั ประกอบอาชพีและมสีภาพแวดลอ้มและคุณภาพชวีิตที่ด ี
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 2.ประชาชนมคุีณภาพ

2561 2562 2563 2564 2565

237 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาภายในหมูบ่้าน หมู่
 1 บ้านคลองคันโท

เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ออกก้าลังกาย และ
ส่งเสริมให้ประชาชน 
โดยเฉพาะเยาวชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์โดยการ
ออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ

ก่อสร้างลานกีฬา
ภายในหมูบ่้าน หมู ่1 
บ้านคลองคันโท

400,000 1. ร้อยละของการ
ก่อสร้างลานกีฬา
2. ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ 
ร้อยละ 60

ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ด้วยการเล่น
กีฬา และออกก้าลังกาย
มากขึ น มีกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
และมีสุขภาพสมบูรณ์และ
แข็งแรง

กองช่าง

238 โครงการจัดซื อเคร่ือง
ออกก้าลังกายพร้อม
ติดตั ง หมู ่1 บ้าน
คลองคันโท

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนออก
ก้าลังกายเสริมสร้างความ
แข็งแรงปลาศจากโรคภัยไข้เจ็บ

จัดซื อเคร่ืองออกก้าลัง
กายพร้อมติดตั ง หมู ่1 
บ้านคลองคันโท

100,000 จ้านวนโครงกาาร/
กิจกรรม

ประชานมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง

ส้านักปลัด

239 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาพร้อมจัดซื อเคร่ือง
ออกก้าลังกาย 
หมูท่ี่ 2 บ้านโคกสว่าง 

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนออก
ก้าลังกายเสริมสร้างความ
แข็งแรงปลาศจากโรคภัยไข้เจ็บ

จัดซื อเคร่ืองออกก้าลัง
กายพร้อมติดตั ง

500,000 500,000 500,000 จ้านวนโครงกาาร/
กิจกรรม

ประชานมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง

ส้านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

2. ยุทธศาสตร์ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
    2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

240 โครงการล้อมตาข่าย
สนามกีฬาฟุตซอลและ
ติดตั งไฟส่องสว่าง
พร้อมปรับปรุงภูมทัศน์
บริเวณรอบสนาม หมู ่
3 บ้านใหม่ศรีจ้าปาทอง

เพือ่ความปลอดภัยของ
ประชาชนทีมาออกก้าลังกาย

ล้อมตาข่ายสนามกีฬา
ฟุตซอลและติดตั งไฟ
ส่องสว่างพร้อม
ปรับปรุงภูมทัศน์
บริเวณรอบสนาม หมู ่3
 บ้านใหม่ศรีจ้าปาทอง

500,000 500,000 ร้อยละของอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุของ
ประชาชนที่มาออก
ก้าลังกายที่ลดลง

1.อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ของประชาชนที่มาออก
ก้าลังกายลดลง
2.ประชาชนใช้เวลาว่างที่
เกิดประโยชน์
3.ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

กองช่าง

241 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบสระ
สาธารณะพร้อมเคร่ือง
ออกก้าลังกาย กลางแจ้ง
หมูท่ี่ 3 บ้านใหม่ศรี
จ้าปา

เพือ่ให้ประชาชนมีพื นที่
ส้าหรับพักผ่อนและออกก้าลัง
กาย

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบสระ
สาธารณะพร้อมเคร่ือง
ออกก้าลังกาย

   300,000    300,000  ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน

ประชาชนมีพื นที่ส้าหรับ
พักผ่อนและออกก้าลังกาย

กองช่าง

242 โครงการสร้างสนามเด็ก
เล่น พร้อมเคร่ืองออก
ก้าลังกาย ข้างสระน ้า 
หมูท่ี่ 5  บ้านหนอง
หมากฝ้าย

เพือ่ให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง

สนามเด็กเล่น พร้อม
เคร่ืองออกก้าลังกาย 
ข้างสระน ้า หมูท่ี่ 5

   500,000    500,000    500,000 ร้อยละของการก่อสร้าง
เป็นไปตามแบบที่
ก้าหนด

มีพื นที่เพียงพอต่อจ้านวน
เด็ก

กองช่าง

243 โครงการหมากฝ้ายคัพ 
แข่งขันกีฬาเยาวชน
ต้านภัยยาเสพติดต้าบล
หนองหมากฝ้าย

เพือ่ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริม
การออกก้าลังกาย และสร้าง
ความสามัคคีให้แก่เยาวชนใน
ชุมชน เยาวชนไม่เสพยาเสพติด

จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั ง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

1.ยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ รักการออก
ก้าลังกาย เกิดความสามัคคี
ในกลุ่มเยาวชน
และไม่เสพยาเสพติด

ส้านักปลัด
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

244 โครงการหมากฝ้ายฮัก
กัน

เพือ่จัดการแข่งขันกีฬาเชือ่ม
สัมพันธ์ระหว่างผู้น้าชุมชน
และหน่วยงานต่างๆในต้าบล
หนองหมากฝ้าย

จัดโครงการ/กจิกรรม
 ปลีะ 1 ครั ง

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง ผู้น้าในชุมชน 
และหน่วยงาน ราชการ กับ
 อบต.

ส้านักปลัด

245 โครงการแข่งขันกฬีา
วอลเล่ย์บอลคัพ

เพื่อใหเ้ด็ก และเยาวชน มี
กจิกรรมร่วมกนัในชุมชน มี
สุขภาพที่เข็งแรง

จัดโครงการ/กจิกรรม
 ปลีะ 1 ครั ง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

เด็กและเยาวชนมสุีขภาพ
ร่างกายที่เข็งแรง

ส้านักปลัด

246 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชน

- เพื่อพัฒนาทักษะการเล่น
ฟุตบอลของนกัเรียนในชุมชน
- เพื่อใหน้กัเรียนนกัศึกษา
เยาวชนและประชาชนได้
ตระหนกั รับทราบถึงปญัหา
และพิษภยัของยาเสพติด

-นกักฬีาที่เปน็นกัเรียน
-จัดโครงการ/กจิกรรม
 ปลีะ 1 ครั ง

50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถสร้างสัมพันธ์
ภาพที่ดีระหว่างนกัเรียน

ส้านักปลัด

247 จัดการแข่งขันกฬีา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่และการ
จัดการแข่งขันกฬีา
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
ในงานวันท้องถิน่ไทย

เพื่อเปน็การสร้างความ
สามคัคี เสริมสร้างขวัญ
ก้าลังใจผู้บริหาร สมาชิกสภา
 ข้าราชการ พนกังานส่วน
ท้องถิน่และพนกังานจ้างใน
สังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

จัดโครงการ/กจิกรรม
 ปลีะ 1 ครั ง

50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมงาน

ท้าใหเ้กดิความสามคัคี 
เสริมสร้างขวัญก้าลังใจ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนกังานส่วน
ท้องถิน่และพนกังานจ้าง
ในสังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

ส้านักปลัด
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

248 โครงการท้าบุญตัก
บาตรองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองหมาก
ฝ้าย

เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุให้
พนกังาน ข้าราชการ ลูกจ้าง
 หนว่ยงานราชการ และ
ประชาชนได้ร่วมกจิกรรม
ท้าบญัตักบาตตามวิถีชาวพุทธ

จัดโครงการ/กจิกรรม
 ปลีะ 1 ครั ง

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมงาน

ประชาชนได้ร่วมกจิกรรม ส้านักปลัด

249 โครงการจัดซื อวัสดุกีฬา
เพือ่เด็กและเยาวชน

เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ในชุมชน ได้หันมาเล่นกีฬา
เพือ่ป้องกันการมัว่สุมเสพยา
เสพติด โดยการใช้เวลาว่าง
เป็นประโยชน์

จัดซื อวัสดุกีฬาตาม
โครงการฯ ปีละ 1 ครั ง

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของเด็กและเยาวชนใน
ต้าบลหนองหมากฝ้าย

เด็กและเยาวชนในชุมชน 
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน๋
 และสนใจการเล่นกีฬา
มากขึ น

กองการศึกษา

250 โครงการจัดกิจกรรม
เพือ่ส่งเสริมการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

เพือ่จัดแข่งขันประดิษฐ์กระทง
 และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทงในท้องถิน่

จัดโครงการ/กิจกรรมปี
ละ 1 ครั ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ไทยให้คงอยูต่ลอดไป

กองการศึกษา

251 โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ รด
น ้าขอพรผู้สูงอายุ
ภายในต้าบล หนอง
หมากฝ้าย

เพือ่จัดกิจกรรมส่งเสริมการสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมวัน
สงกรานต์ และรดน ้าขอพร
ผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ 
ภายในต้าบลหนองหมากฝ้าย

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั ง

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประเพณีท้องถิน่ได้รับการ
สืบสาน

กองการศึกษา

252 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้วันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและ
ประเพณีถวายเทียน
พรรษา

เพือ่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั ง

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิน่ได้รับการสืบสาน

กองการศึกษา
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

253 โครงการฝึกอบรมเข้า
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนต้าบล
หนองหมากฝ้าย

เพือ่ให้เด็กและเยาวชน   มี
คุณธรรมและระเบียบวินัยมาก
ขึ น

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั ง

50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

เด็กและเยาวชน   มี
คุณธรรมและระเบียบวินัย
มากขึ น

กองการศึกษา

254 โครงการวันแม่แห่งชาติ เพือ่จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดง
ความรักและร้าลึกถึงบุญคุณ
ของมารดา

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั ง

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

เด็กได้แสดงความรักและ
ร้าลึกถึงบุญคุณของมารดา

กองการศึกษา

255 โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติฯลฯ

เพือ่จัดกิจกรรมให้ประาชาชน
ได้ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ 
และร่วมแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

จัดโครงการ/กิจกรรม 
เกีย่วกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ หรือ
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ เนื่องในวัน
ส้าคัญฯ อย่างน้อยปีละ
 1 ครั ง

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดี ต่อ
สถาบันพระมหากษัตรย์

กองการศึกษา

256 โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร 
มหาภมูพิลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร

เพื่อใหป้ระชาชนได้ร้าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภมูพิลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนได้แสดงถึง
พระมหากรุณาธิคุณฯ

กองการศึกษา
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

257 โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร และเป็นวันพ่อ
แห่งชาติ

เพือ่ให้ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดี

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดี ต่อ
สถาบันพระมหากษัตรย์

กองการศึกษา

258 โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูห่ัว

เพือ่ให้ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูห่ัว

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั ง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดี ต่อ
สถาบันพระมหากษัตรย์

กองการศึกษา

259 โครงการและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

เพือ่ให้ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดี

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั ง

10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดี ต่อ
สถาบันพระมหากษัตรย์

กองการศึกษา

2,323,000 2,423,000 3,383,000 3,283,000 3,283,000
14 15 20 20 20

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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แบบ ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ละสภาพแวดล้อมของ ประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2.ประชาชนมีคุณภาพ

2561 2562 2563 2564 2565

260 เงินสมทบกองทนุ
สวัสดิการชุมชน (ออมวัน
ละบาท)

เพื่ออดุหนนุกองทนุสวัสดิการ
ชุมชนตามโครงการเงินสมทบ
กองทนุสวัสดิการชุมชน (ออม
วันละบาท) ปลีะ 1 ครั ง

สนบัสนนุงบประมาณ 
ปลีะ 1 ครั ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนโครงกาาร/
กจิกรรม

ประชาชนในชุมชนรัก
การออม

ส้านกัปลัด

261 โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภยัใน
กรณีมคีวามจ้าเปน็เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อน
ในต้าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อบรรเทาปญัหาในด้านสา
ธารณภยัของต้าบลหนอง
หมากฝ้าย

ต้าบลหนองหมากฝ้าย 
ตามหนงัสือที่ มท 
0808.3/ว 323 ลว.
15 ม.ีค.47

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนโครงกาาร/
กจิกรรม

ผู้ประสบภยัได้รับการ
ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อน

ส้านกัปลัด

262 โครงการสงเคราะหเ์บี ย
ยังชีพผู้ติดเชื อเอดส์

เพื่อแบง่เบาภาระของผู้น้า
ครอบครัว และช่วยเหลือ
ผู้ปว่ยติดเชื อเอดส์ในต้าบล
หนองหมากฝ้าย

สงเคราะหเ์บี ยยังชีพ
ใหก้บัผู้ปว่ยติดเชื อที่มี
สิทธิไ์ด้ ทกุเดือนๆ ละ 1
 ครั ง

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 ร้อยละคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

ผู้ปว่ยเอดส์มสีภาพชีวิต
และความเปน็อยู่ที่ดีขึ น

ส้านกัปลัด

263 โครงการสงเคราะหเ์บี ย
ยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อแบง่เบาภาระของผู้น้า
ครอบครัว และช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในต้าบลหนองหมาก
ฝ้าย

สงเคราะหเ์บี ยยังชีพ
ใหก้บัผู้สูงอายุที่มสิีทธิไ์ด้
 ทกุเดือนๆละ 1 ครั ง

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 1.ร้อยละคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

ผู้สูงอายุมสีภาพชีวิต
และความเปน็อยู่ที่ดีขึ น

ส้านกัปลัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

2. ยทุธศาสตร์ : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
    2.8 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

264 โครงการสงเคราะหเ์บี ย
ยังชีพผู้พกิาร

เพื่อแบง่เบาภาระของผู้น้า
ครอบครัว และช่วยเหลือผู้
พกิารในต้าบลหนองหมากฝ้าย

สงเคราะหเ์บี ยยังชีพ
ใหก้บัผู้พกิารเชื อที่มี
สิทธิไ์ด้ ทกุเดือนๆละ 1
 ครั ง

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

ผู้พกิารมสีภาพชีวิตและ
ความเปน็อยู่ที่ดีขึ น

ส้านกัปลัด

265 โครงการขอรับการ
สนบัสนนุงบประมาณ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
หมู่ที่ 2 บา้นโคกสว่าง 

เพื่อสนบัสนนุส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สนบัสนนุงบประมาณ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
หมู่ที่ 2 บา้นโคกสว่าง

50000 50000 50000 ร้อยละคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

สนบัสนนุส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ

ส้านกัปลัด

266 โครงการสนบัสนนุ
วิสาหกจิชุมชน กลุ่ม
อาชีพ 
หมู่ที่ 6 บา้นหนองหมาก
ฝ้าย 

เพื่อสนบัสนนุส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สนบัสนนุวิสาหกจิชุมชน
 กลุ่มอาชีพ

50000 50000 50000 ร้อยละคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

สนบัสนนุส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ

ส้านกัปลัด

8,742,000 8,742,000 8,842,000 8,842,000 8,842,000
5 5 7 7 7

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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แบบ ผ.02

                           4. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทนุ พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิง่แวดล้อม

2561 2562 2563 2564 2565

267 โครงการจดัซื อถงัรองรับ
ขยะมูลฝอย

เพื่อใชเ้ป้นภาชนะในการ
รองรับขยะมูลฝอยของชมุชน

จดัซื อถงัรองรับขยะ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนถงั
ขยะ

ชมุชนมีภาชนะ
รองรับขยะมูล
ฝอยที่ได้
มาตรฐาน ชมุชน
สะอาด 
ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี

ส้านักปลัด 
(สาธารณสุข)

268 โครงการสนับสนุน
เทศบาลต้าบลวัฒนานคร
เพื่อจา่ยเป็นค่าทิ งขยะ

เพื่อสนุบสนุนให้กบัเทศบาล
ต้าบลวัมนานคร ส้าหรับจา่ย
เป็นค่าใชจ้า่ยในการก้าจดั
ขยะมูลฝอย

สนับสนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั ง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน
โครงกาาร/
กจิกรรม

ชมุชนสะอาด
ปราศจากเชื อโรค

ส้านักปลัด

                               เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ฟ้ืนฟูแหล่งทอ่งเที่ยว ใหม้ีความปลอดภยั และปรับปรุงสิง่อ านวยความสะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อมใหเ้อ้ือต่อการเปน็แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ
                               และเชือ่มโยงอารยธรรมโบราณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่   4.เขตทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ
3. ยทุธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
     3.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

269 โครงการจดัซื อถงัขยะ เพื่อลดปริมาณขยะในชมุชน
และปราศจากขยะมูลฝอย

จดัซื อถงัรองรับขยะ 500,000 500,000 จ้านวนถงั
ขยะ

ชมุชนมีภาชนะ
รองรับขยะมูล
ฝอยที่ได้
มาตรฐาน ชมุชน
สะอาด 
ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี

ส้านักปลัด

270 สนับสนุนหมู่บ้าน/ชมุชน
 บริหารจดัการขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

เพื่อสร้างจติส้านึกและให้
ความรู้แกป่ระชาชนในชมุชน
เกีย่วกบัการบริหารจดัการขยะ

จดัโครงการ/กจิกรรม 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
การลด
ปริมาณการ
เกดิขยะมูล
ฝอยใน
ภาพรวม
ของต้าบล

ประชาชนมี
จติส้านึกและให้
ความรู้แก่
ประชาชนใน
ชมุชนเกีย่วกบั
การบริหาร
จดัการขยะ

ส้านักปลัด

320,000 820,000 870,000 370,000 370,000
2 3 4 3 3

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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                             4. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทนุ พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิง่แวดล้อม

     3.2 แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564
271 โครงการรณรงค์และ

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกนัไฟป่า

เพื่อป้องกนัภยัธรรมชาติที่
เกดิขึ นในต้าบลหนองหมาก
ฝ้าย

จดักจิกรรม ปีละ 1 ครั ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ร้อยละของ
การเกดิไฟ
ป่าที่ลดลง

1.จ้านวนการเกดิ
ไฟป่าในแต่ละปี
ลดลง    
2. ผู้ประสบภยั
ได้รับการ
ชว่ยเหลือทันท่วงที

ส้านักปลัด

272 โครงการหมากฝ้าย รวม
ใจภกัด์ิ รักษ์พื นที่สีเขยีว

เพื่อจดักจิกรรมปลูกป่าเพิ่ม
พื นที่สีเขยีวโดยการปลูกป่าใน
ชมุชน

จดัโครงการ ปีละ 1 ครั ง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน

ลดภาวะโลกร้อน ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

3. ยทุธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

                                 เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3. ฟ้ืนฟูแหล่งทอ่งเที่ยว ใหม้ีความปลอดภยั และปรับปรุงสิง่อ านวยความสะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อมใหเ้อ้ือต่อการเปน็แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ
                                 และเชือ่มโยงอารยธรรมโบราณ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่   4.เขตทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ
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2561 2562 2563 2564
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

273 โครงการ 1 อปท 1 ถนน
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม

เพื่อเพิ่มพื นที่สีเขยีว ภมูิทัศน์
ที่สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ถนนที่อยูใ่นพื นที่ อปท.
 ปรับภมูิทัศน์สองขา้ง
ทาง ตัดหญา้ ตัดแต่งกิง่
ไม้ ระยะทาง 500 
เมตร

     42,000      42,000      42,000      42,000 ร้อยละ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน

มีพื นที่สีเขยีว ลด
ขยะมูลฝอย และ
ลดปัญหา
ส่ิงแวดล้อม

ส้านักปลัด

274 โครงการแก้ไขปญัหา
ผักตบชวา

เพื่อแก้ไขปญัหาของ
ผักตบชวาที่มีอยูต่ามแหล่ง
น ้าสาธารณะต่างๆที่เปน็
แหล่งน ้าปดิและแหล่งน ้า
เปดิ ซ่ึงกอใหเ้กิดปญัหาการ
กีดขวางการไหลของน ้าใน
ฤดูน ้าหลาก ตามนโยบาย
ของรัฐบาล

ก้าจดัผักตบชวาใน
ต้าบลหนองหมาก
ฝ้ายทั ง 8 หมูบ่า้น

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน

แก้ไขปญัหา
ผักตบชวาไม่ให้
กีดขวางการ
ไหลของน ้าใน
ฤดูน ้าหลากตาม
นโยบายของ
รัฐบาล

ส้านักปลัด

275 โครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ
 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ)

เพื่อสนองแนวพระราชด้าริ 
และสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ และ
ตระหนักถึงความส้าคัญ
ของพนัธุกรรมพชืต่างๆ ที่มี
อยูใ่นประเทศไทย

จดัโครงการ ปลีะ 1 
ครั ง

30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน

มีความตระหนัก
ถึงความส้าคัญ
ของพนัธุกรรม
พชืต่างๆ ที่มีอยู่
ในประเทศไทย

ส้านักปลัด
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2561 2562 2563 2564
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

276 โครงการจดัท้าธนาคาร
น ้าใต้ดิน

เพื่อช่วยแก้ไขปญัญาน ้าทว่ม
ในช่วงฤดูฝนและแก้ปญัหา
การขาดแคลนน ้าในช่วงภยั
แล้ง โดยการบริหารจดัการ
น ้าตามศาสตร์พระราชา

พื นที่ธนาคารน ้าใต้ดิน
องค์กรปกกครองส่วน
ทอ้งถิน่

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน

แก้ไขปญัญาน ้า
ทว่มในช่วงฤดู
ฝนและ
แก้ปญัหาการ
ขาดแคลนน ้า
ในช่วงภยัแล้ง

ส้านักปลัด

70,000 312,000 442,000 442,000 442,000
2 4 6 6 6

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2. ปรบัปรงุปจัจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  3. ถ่ินอุตสาหกรรมการเกษตร

2561 2562 2563 2564 2565

277 โครงการกอ่สร้างลาน
ตากขา้วเพื่อการเกษตร 
ประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านหนองหมากฝ้าย

เพื่อให้ประชาชนในพื นที่ได้มีที่
ตากขา้วในเวลาเกบ็เกี่ยว
ผลผลิต หรือผลประโยชน์ใน
การท้ากจิกรรมต่างๆร่วมกนั

กอ่สร้างลานตากขา้ว
เพื่อการเกษตร หมู่ 5 
บ้านหนองหมากฝ้าย

300,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใชบ้ริการ

1.ประชาชนมีลานตาก
พืชผลทางการเกษตรไว้
ใชป้ระโยชน์ร่วมกนั

กองชา่ง

278 โครงการจดักจิกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการเกษตร
อนิทรียช์วีภาพ

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท้า
การเกษตรแบบอนิทรีย์
ชวีภาพและส่งเสริมการใชปุ้๋ย
อนิทรียช์วีภาพ

จดักจิกรรม ปีละ 1 ครั ง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เขา้ร่วม
โครงการ

เกษตรกรมีความรู้ เร่ือง
การเกษตร อนิทรีย์
ชวีภาพ

ส้านักปลัด

279 โครงการสนับสนุน
เงินทุนหมุน เวียนกลุ่ม
อาชพีภายในต้าบล 
หนองหมากฝ้าย

เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชพี
เสริม โดยการสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชพี
ภายในต้าบลหนองหมากฝ้าย

อดุหนุนเงินทุน
หมุนเวียนให้กบัหมู่บ้าน
ในต้าบล ทั ง 8 หมู่บ้าน
 ปีละ 1 ครั ง

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ้านวนโครงกาาร/
กจิกรรม

ประชาชนมีชอ่งทางเพิ่ม
ผลผลิตการเกษตรและมี
รายได้เพิ่มขึ น

ส้านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว

4. ยทุธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการสง่เสริมการเกษตร 
    4.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 122
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลที่คาดวา่จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

280 โครงการอบรมด้าน
การเกษตร น้อมน้าหลัก
เศรษฐกจิพอเพียงสู่ชมุชน

เพื่อสร้างความรู้,ส่งเสริมอาชพี
และการมีรายได้เสริมใน
ชมุชน-ฝึกทักษะในการ
ประกอบอาชพีการเกษตร

จดักจิกรรม อยา่งน้อย
ปีละ 1 ครั ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เขา้ร่วม
โครงการ             
 2.จ้านวนโครงการ/
กจิกรรม

ประชาชนได้ใชเ้วลาว่าง
ให้ เกดิประโยชน์เกดิ
อาชพี และชอ่งทางใน
การ ประกอบอาชพีและ
ชอ่ง ทางในการ
ประกอบอาชพี ที่ 
สอดคล้องกบัสภาพ

ส้านักปลัด

281 โครงการขบัเคล่ือน
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่การพัฒนาชมุชน

เพื่อส่งเสริมอาชพีตามแนว
พระราชด้าริตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงแก่
ประชาชนต้าบลหนองหมาก
ฝ้าย

จดักจิกรรม ปีละ 1 ครั ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนกจิกรรม/
โครงการ

1.ประชาชนในชมุชนน้า
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใชใ้นการ
ด้าเนินชวีิตประจ้าวัน

ส้านักปลัด

282 โครงการอบรมส่งเสริม
อาชพีชว่ยเหลือเกษตรกร 
หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง

เพื่อส่งเสริมความรู้เพิ่ม
วิสัยทัศน์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประกอบ
อาชพีของเกษตรกร

จดักจิกรรม ปีละ 1 ครั ง 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเกษตรกร
ได้รับความรู้และ
ความสามารถพัฒนา
อาชพีได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจความเขา้ใจ
ประกอบอาชพีด้าน
เกษตรกรรมมากยิ่งขึ น

ส้านักปลัด

283 โครงการสนับสนุนพันธุ์
ขา้วปลูกนาปี (มะลิ 
105) หมู่ที่ 7 หมู่บ้าน
หนองไทย

เพื่อให้กลุ่ม เกษตรกรมีขา้ว
พันธุ์ ดีในการเพาะปลูก ท้าให้
มีผลผลิต เพิ่มขึ น

จดัซื อพันธุ์ขา้วให้กลุ่ม
เกษตรกร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของเกษตรกร
มี เมล็ดขา้วพันธุ์ดี
ครอบคลุม

เกษตรกรมีเมล็ดขา้ว
พันธุ์ดีในการ เพาะปลูก 
ชว่ยเพิ่มผลผลิต

ส้านักปลัด
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลที่คาดวา่จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

284 โครงการสนับสนุนพันธุ์
ขา้วปลูกนาปี (มะลิ 
105) หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองหมากฝ้าย

เพื่อให้กลุ่ม เกษตรกรมีขา้ว
พันธุ์ ดีในการเพาะปลูก ท้าให้
มีผลผลิต เพิ่มขึ น

จดัซื อพันธุ์ขา้วให้กลุ่ม
เกษตรกร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของเกษตรกร
มี เมล็ดขา้วพันธุ์ดี
ครอบคลุม

เกษตรกรมีเมล็ดขา้ว
พันธุ์ดีในการ เพาะปลูก 
ชว่ยเพิ่มผลผลิต

ส้านักปลัด

285 โครงการจดัซื อเคร่ืองท้า
ปุ๋ยอดัเม็ด (ชวีภาพ) ท้า
จากมูลสัตว์
หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง 

เพื่อให้เกษตรกรใชว้ัสดุที่เหลือ
ทิ งให้เกดิประโยชน์และ
สามารถลดต้นทุน

เคร่ืองท้าปุ๋ยอดัเม็ด 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของเกษตรกร
ใชปุ้๋ยชวีภาพเพิ่มขึ น

เกษตรกรสามารถผลิต
ปุ๋ยใชไ้ด้เองและสามารถ
ลดต้นทุน

ส้านักปลัด

1,080,000 1,080,000 1,635,000 1,335,000 1,335,000
4 4 9 8 8

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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แบบ ผ.02

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่  5. ด้านการบริหารจัดการ

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

286 โครงการเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ส้าหรับพนักงาน
ส่วนต้าบลเป็นกรณีพเิศษ
(เงินรางวลัประจ้าปี)

เพือ่จา่ยเงินตามโครงการเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ส้าหรับ
พนักงานส่วนต้าบลเป็นกรณี
พเิศษ(เงินรางวลัประจ้าปี) 
ใหก้บัพนักงานส่วนต้าบล 
ลูกจา้งประจ้า พนักงานจา้ง 
และพนักงานจา้ง ในองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองหมาก
ฝ้าย ผู้มีสิทธิ์ได้ตามหลักเกณฑ์
การจา่ยเงิน ประจ้าปี

จา่ยเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นใหก้บัพนักงาน
ส่วนต้าบลผู้มีสิทธได้ ปี
ละ 1 ครั ง

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ขวญัและก้าลังใจใน
การปฏบิัติงานของ
บุคลากร

1.พนักงานส่วนต้าบลมี
ก้าลังใจในการปฏบิัติหน้าที่
2.องค์กรมีประสิทธภิาพใน
การปฏบิัติงานมากขึ น

ส้านักปลัด

287 โครงการซ่อมแซม
บ้ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง

เพือ่ซ่อมแซมบ้ารุงรักษา หรือ
ปรับปรุง ครุภณัฑ์ ทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้างของทางราชการใหม้ี
สภาพทีพ่ร้อมส้าหรับการใช้งาน

ตามแบบ อบต./
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
ก้าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนโครงกาาร/
กจิกรรม

1. ลดภาระค่าใช้จา่ยของ
หน่วยงาน ในการจดัซื อ หรือ
กอ่สร้างใหม่
2.ครุภณัฑ์ ทืดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง มีสภาพทีพ่ร้อม
และเหมาะสมตามอายกุารใช้
งาน
3.ท้าใหก้ารปฎบิัติงานมี
ประสิทธภิาพ

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

    5.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตทีด่ี

5. ยทุธศาสตร ์: ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 125



แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

งบประมาณ

288 โครงการจดัส่งผู้บริหาร 
สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต้าบล พนักงานส่วนต้าบล
และลูกจา้ง เขา้อบรมตาม
โครงการพฒันาบุคลากร

เพือ่พฒันาศักยภาพบุคลากรให้
สามารถปฏบิัติราชการได้อยา่ง
มีประสิทธภิาพ

จดัส่งผู้บริหาร สมาชิก
องค์การบริหารส่วน
ต้าบล พนักงานส่วน
ต้าบลและลูกจา้ง เขา้
อบรมเพือ่พฒันาทักษะ 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครั ง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้เขา้ร่วมฝึกอบรม

บุคลากรปฏบิัติงานได้มี
ประสิทธภิาพมากขึ น

ส้านักปลัด

289 โครงการสนับสนุนจดัท้า
หรือปรับปรุงขอ้มูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น

เพือ่ใหร้ะบบการบริหารจดัการ
ทางด้านแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์นมีความเป็น
ปัจจบุันและตอบสนองต่อการ
ปฎบิัติงานมากขึ น

จดักจิกรรมพฒันา
ระบบการจดัท้าแผนที่
ภาษี และทะเบียน
ทรัพยสิ์นมีประ สิทธิ
ภาพมากขึ น

20,000 20,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของการ
จดัเกบ็ภาษีที่
ครอบคลุมในพื นที่

จดัเกบ็ภาษีทีม่ีประสิทธภิาพ
มากขึ น

กองคลัง

290 โครงการจดัเกบ็ภาษีนอก
สถานที่

เพือ่บริการกลุ่มผู้เสียภาษีนอก
สถานที่

กลุ่มผู้เสียภาษี 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของการ
จดัเกบ็ภาษีที่
ครอบคลุมในพื นที่

จดัเกบ็ภาษีทีม่ีประสิทธภิาพ
มากขึ น

กองคลัง

291 โครงการจา่ยค่าธรรมเนียม
รายปีโมเดมเมน (เวป็ไซต์)
องค์การบริหารส่วนต้าบล 
หนองหมากฝ้าย

เพือ่ช้าระค่าบริการรายปีค่าเช่า
พื นทีโ่มเด็มเวป็ไซต์องค์การ
บริหารส่วนต้าบล

ช้าระค่าบริการรายปี ปี
ละ 1 ครั ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

ประชาชนได้รับขอ้มูล
ขา่วสารอยา่งทัว่ถงึ

ส้านักปลัด

292 โครงการจา้งเหมาพฒันา/
ปรับปรุง เวป็ไซต์องค์การ
บริหารส่วนต้าบล หนอง
หมากฝ้าย

เพือ่ใช้จา่ยตามโครงการจา้ง
เหมาพฒันา/ปรับปรุง เวป็ไซต์
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนอง
หมากฝ้าย

ปรับปรุงเวป็ไซต์ ให้
ทันสมัย และสะดวกต่อ
การใช้งาน

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

เวป็ไซต์ทันสมัย ใช้งานง่าย ส้านักปลัด

293 โครงการจดัท้าเอกสาร/
วารสารเผยแพร่

เพือ่ประชาสัมพนัธห์น่วยงาน จดัท้าเอกสาร/วารสาร
เผยแพร่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพงึพอใจ
จากประชาชน

ประชาชนทราบขอ้มูลขา่วสาร ส้านักปลัด
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

งบประมาณ

294 โครงการจดัท้าป้าย
ประชาสัมพนัธก์ารจดัเกบ็
ภาษีประจ้าปี

เพือ่ประชาสัมพนัธก์ารจดัเกบ็
ภาษีและค่าธรรมเนียมของ อบต.

จดัท้าป้าย
ประชาสัมพนีธก์าร
จดัเกบ็ภาษีประจ้าปี 
จ้านวน 10 ป้าย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละรายได้ ประชาชนทราบถงึระยะเวลา
การจดัเกบ็ภาษี

กองคลัง

295 โครงการจงัหวดัเคล่ือนที่
ร่วมกบั องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหมากฝ้าย

เพือ่เขา้ร่วมโครงการกบัจงัหวดั
สระแกว้ ในการเขา้มาใหบ้ริการ
ประชาชนในพื นที ่และเป็นฝ่าย
บริการด้านการประสานงาน 
และสถานทีใ่นชุมชุม และตาม
วตัถปุระสงค์ของโครงการ

ด้าเนินโครงการตาม
โครงการ ปีละ 1 ครั ง 
หรือตามหนังสือ
ก้าหนดการของจงัหวดั
สระแกว้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของความพงึ
พอใจของผู้เขา้ร่วม
โครงการ

1.ประชาชนได้รับการบริการ
ทีดี่                               
 2.ทุกหน่วยงานได้รับทราบ
ปัญหาของประชาชนในพื นที่
และใหค้วามช่วยเหลือทีต่รง
ต่อความต้องการของ
ประชาชน

กองคลัง

296 โครงการอ้าเภอเคล่ือนที่
ร่วมกบั องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนอง หมากฝ้าย

เพือ่เขา้ร่วมโครงการกบัอ้าเภอ
วฒันานคร ในการเขา้มา
ใหบ้ริการประชาชนในพื นที ่และ
เป็นฝ่ายบริการด้านการ
ประสานงาน และสถานทีใ่นชุม
ชุม และตามวตัถปุระสงค์ของ
โครงการ

ด้าเนินโครงการตาม
โครงการ ปีละ 1 ครั ง 
หรือตามหนังสือ
ก้าหนดการของอ้าเภอ
วฒันานคร

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชที่
เขา้ร่วมโครงการ

1.ประชาชนได้รับการบริการ
ทีดี่
2.ทุกหน่วยงานได้รับทราบ
ปัญหาของประชาชนในพื นที่
และใหค้วามช่วยเหลือทีต่รง
ต่อความต้องการของ
ประชาชน

ส้านักปลัด

297 โครงการเลือกตั งนายก
องค์การบริหารส่วนต้าบล 
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบล กรณีหมด
วาระ หรือเลือกตั งซ่อม

เพือ่จา่ยในการเลือกตั งนายก
องค์การบริหารส่วนต้าบล และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบล ทั งกรณีหมดวาระ หรือ
เลือกตั งซ่อมกรณีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาออก
 หรือเสียชีวติ

ด้าเนินการเลือกตั งตาม
ระเบียบฯ

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ้านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั ง

การเลือกตั งเป็นไปตาม
ระเบียบเรียบร้อย

ส้านักปลัด
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

งบประมาณ

298 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล พนักงาน ลูกจา้ง
 พนักงานจา้งองค์การ
บริหารส่วนต้าบล ผู้น้า 
คณะกรรมการชุมชน อสม. 
กลุ่มเยาวชน และหน่วยงาน
ในพื นทีต้่าบลหนองหมาก
ฝ้าย

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ
ด้าเนินงานขององค์กร และ
พฒันาขดีความสามารถของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน พนักงานจา้งและ
ลูกจา้งขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหมากฝ้าย โดยจดั
โครงการปีละ 1 ครั ง

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน พนักงาน
จา้งและลูกจา้งของ
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหมากฝ้าย 
เขา้ร่วมโครงการ อยา่ง
น้อยปีละ 1 ครั ง

400,000 400,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของความพงึ
พอใจของผู้เขา้ร่วม
โครงการ

คณะผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจา้ง มีความรู้และพฒันา
ศักยภาพเพิม่ขึ น

ส้านักปลัด

299 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานพฒันาศักยภาพการ
ปฏบิัติงาน ผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต้าบล และ
พนักงานจา้งองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนอง
หมากฝ้าย

เพือ่พฒันาศักยภาพ ผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต้าบล  และ
พนักงานจา้งในองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองหมากฝ้าย

ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต้าบล  และพนักงาน
จา้งในองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองหมาก
ฝ้าย  ได้รับการพฒันา
ศักยภาพ

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของความพงึ
พอใจของผู้เขา้ร่วม
โครงการ

ผู้บริหาร พนักงานส่วนต้าบล 
 และพนักงานจา้งในองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองหมาก
ฝ้าย  ได้รับการพฒันา
ศักยภาพ

ส้านักปลัด

300 โครงการสนับสนุนการจดัท้า
 และทบทวน ปรับปรุง 
แผนชุมชนระดับหมูบ่้าน
และต้าบล

เพือ่สนับสนุนการจดัท้าแผน
ชุมชนในต้าบล ขบัเคล่ือนการ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ในการพฒันาชุมชน และ
หน่วยงานได้พบปะและรับฟงั
ปัญหาของประชาชนในชุมชน

ด้าเนินการตามโครงการ
 ปีละ 1 ครั ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของความพงึ
พอใจของผู้เขา้ร่วม
โครงการ

ประชาชนใหค้วามสนใจและ 
ใหค้วามร่วมมือ มีการพบปะ 
และร่วมรับฟงั พดูคุยปัญหา 
ในชุมชนร่วมกนั

กองคลัง
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

งบประมาณ

301 โครงการจดัเวทีประชาคม
ระดับต้าบลและหมูบ่้าน 
เพือ่จดัท้าและทบทวน
แผนพฒันาท้องถิ่น

จดัประชุมคณะกรรมการและ
ตัวแทนตามสัดส่วนฯเพือ่ส้ารวจ
ปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน และพจิารณาโครงการ 
โดยใหเ้ป็นไปตามระเบียบการ
จดัท้าแผนฯ (การจดัท้า
แผนพฒันาท้องถิ่น/ครั ง)
ทบทวน/เพิม่เติมตามความ
จ้าเป็น)

จดัเวทีประชาคมระดับ
ต้าบลและหมูบ่้าน เพือ่
จดัท้าและทบทวน
แผนพฒันาท้องถิ่น

30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของความพงึ
พอใจของผู้เขา้ร่วม
โครงการ

โครงการทีบ่รรจใุน
แผนพฒันาท้องถิ่นเป็น
โครงการทีม่าจากการ
กล่ันกรองทีม่ีคุณภาพ และ
ตรงกบัความต้องการของ
ชุมชนและประชาชนอยา่ง
แท้จริง

ส้านักปลัด

302 โครงการวนัท้องถิ่นไทย เพือ่ให ้อบต.ได้เผยแพร่บทบาท
 ภารกจิ และความส้าคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การใหบ้ริการสาธารณะแก่
ประชาชน

จดัโครงการ/กจิกรรม 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครั ง

20,000 20,000 20,000 ร้อยละของความพงึ
พอใจของผู้เขา้ร่วม
โครงการ

ประชาชนได้รับรู้ถงึบทบาท 
ภารกจิ และความส้าคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการใหบ้ริการสาธารณะแก่
ประชาชน

ส้านักปลัด

2,570,000 2,760,000 3,180,000 3,180,000 3,180,000
14 15 17 17 17

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่  5. ด้านการบริหารจัดการ

2561 2562 2563 2564 2565
303 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

พร้อมทาสีรั วและอาคาร
ส้านักงานทีท้าการองค์กร
บริหารส่วนต้าบลหนองหมาก
ฝ้าย

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อม
ทาสีรั วและอาคารส้านักงานที
ท้าการองค์กรบริหารส่วน
ต้าบลหนองหมากฝ้าย ให้มี
สภาพทีพ่ร้อมส้าหรับการ
ให้บริการแก่ประชาชนทีม่าใช้
บริการ

ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อม
ทาสีรั วและอาคาร
ส้านักงานทีท้าการ
องค์กรบริหารส่วน
ต้าบลหนองหมากฝ้าย

150,000 1.ร้อยละของการ
ด้าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซม                 
 2.ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ทีม่าใช้บริการ

สถานทีร่าชการได้รับ
การซ่อมแซมปรับปรุงให้
มีสภาพทีพ่ร้อมส้าหรับ
การให้บริการประชาชน

กองช่าง

304 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ป้าย หน้าทีท่้าการองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองหมาก
ฝ้าย

เพือ่ให้ประชาชนผ่านไปผ่าน
มาเห็นป้ายทีท่้าการได้ชัดเจน
ทีม่าติดต่อราชการ

ปรับปรุงซ่อมแซมป้าย 
หน้าทีท่้าการองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนอง
หมากฝ้าย

50,000 ป้ายหน้าองค์การ
บริหารส่วนต้าบลมี
สภาพทีดี่

ป้ายหน้าองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลมีสภาพทีดี่ 
ประชาชนทีม่าติดต่อ
ราชการ หรือผ่านไปมา
มองเห็นได้ชัดเจน

กองช่าง

แผนพัฒนาสีป่ ีพ.ศ. 2561 - 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนใหส้ามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตทีด่ี

     5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
305 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณส้านักงานองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองหมาก
ฝ้าย

เพือ่ปรับสภาพภูมิทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองหมากฝ้าย ให้มีความ
สะอาด และปลอดภัย เพือ่
สุขภาพจิตทีดี่ของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต้าบล 
และประชาชนทีม่าติดต่อ
ราชการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ส้านักงานองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนอง
หมากฝ้าย

50,000.00 10,000.00 1.ร้อยละของ
ประชาชนทีม่ารับ
บริการได้รับความ
สะดวกสบายเพิม่ขึ น 2.
ร้อยละของสุขภาพจิต
ของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต้าบลทีดี่ขึ น

ภูมิทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลทีดี่ขึ น

กองช่าง

306 โครงการซ่อมแซมหอ้งน ้า
องค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองหมากฝ้าย อ้าเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

แก้ไขปญัหาช้ารุดทรุดโทรม โครงการซ่อมแซม
หอ้งน ้าองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองหมาก
ฝ้าย

300,000 ร้อยละของการ
ด้าเนินการ

สามารถใช้งานได้ปกติ
และอ้านวยความ
สะดวกประชาชน

กองช่าง

307 โครงการต่อเติมกันสาดและ
ซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
ITC หนองหมากฝ้าย หมูท่ี ่
5 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพือ่แก้ไขปญัหาช้ารุดทรุด
โทรม

ต่อเติมกันสาดและ
ซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้
ชุมชน ITC หนอง
หมากฝ้าย

400,000 ร้อยละของการ
ด้าเนินการ

สามารถใช้งานได้ปกติ
และอ้านวยความ
สะดวกประชาชน

กองช่าง

308 โครงการซ่อมแซมรั ว
ส้านักงาน องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองหมากฝ้าย

เพือ่แก้ไขปญัหาช้ารุดทรุด
โทรม

ซ่อมแซมรั วส้านักงาน 
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหมากฝ้าย

350,000 ร้อยละของการ
ด้าเนินการ

สามารถปอ้งกัน
ทรัพย์สินทางราชการ
ไม่ใหสู้ญหายได้

กองช่าง
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด (KPI)
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
309 ก่อสร้างปา้ยประชาสัมพนัธ์

เหล็กหน้าองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองหมากฝ้าย

เพือ่แก้ไขปญัหาช้ารุดทรุด
โทรม

ปา้ยประชาสัมพนัธ์
เหล็ก

350,000 ร้อยละของการ
ด้าเนินการ

ได้ประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนรับทราบ

กองช่าง

310 โครงการปรับปรุงผิวลาน
คอนกรีตเสริมผิวยางแอสฟัลต์
ติกพร้อมทางเชือ่มขึ นลง
ผู้สูงอายแุละคนพิการ 
ส้านักงานองค์การบริหารส่วน
ต้าบล

เพือ่ปรับปรุงให้มีความสภาพ
แข็งแรงมากยิง่ขึ น

ปรับปรุงผิวลานคอนกรีต
เสริมผิวยางแอสฟัลต์
ติกพร้อมทางเชือ่มขึ น
ลงผู้สูงอายแุละคนพิการ
 ส้านักงานองค์การ
บริหารส่วนต้าบล

  800,000    800,000   800,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

มีความสภาพแข็งแรง
มากยิง่ขึ น

กองช่าง

311 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารห้องน ้า ส้านักงาน
องค์การบริหารส่วนต้าบล

เพือ่รองรับการใช้งานจาก
ประชาชนเพิม่มากขึ น

ซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารห้องน ้า 
ส้านักงานองค์การ
บริหารส่วนต้าบล

  500,000    500,000   500,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

มีเพียงพอต่อการใช้งาน กองช่าง

312 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ส้านักงานและอาคารห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองหมากฝ้าย

เพือ่รองรับการใช้งานจาก
ประชาชนเพิม่มากขึ น

ปรับปรุงซ่อมแซม
ส้านักงานและอาคาร
ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนอง
หมากฝ้าย

  500,000    500,000   500,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

มีความพร้อมในการ
ให้บริการประชาชน

กองช่าง

313 โครงการซ่อมแซมบ้านพัก
พนักงานส่วนต้าบล

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

บ้านพักพนักงานส่วน
ต้าบล จ้านวน 4 ห้อง

500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้อยูอ่าศัย

บ้านพักให้มีสภาพพร้อม
ใช้งาน

กองช่าง

0 1,600,000 2,350,000 2,310,000 2,300,000
0 6 5 5 4

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่  5. ด้านการบริหารจัดการ

2561 2562 2563 2564 2565
314 โครงการกอ่สร้างพร้อมจดัซื อ

เคร่ืองขยายเสียงตามสายภายใน
หมู่บา้น หมู่ 1 บา้นคลองคันโท

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับขา่วสาร
ของทางราชการอยา่งทั่วถงึ

จดัซื อเคร่ืองขยายเสียงตาม
สาย พร้อมอขยายเขตเสียง
ตามสายภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1 บา้นคลองคันโท

250,000 ร้อยละของประชาชนที่
ได้รับขา่วสารทางราชการ

ประชาชนได้รับขา่วสาร
ของทางราชการได้มากขึ น

กองช่าง

315 โครงการกอ่สร้างหอกระจายขา่ว
พร้อมจดัซื อเคร่ืองขยายเสียงตาม
สายภายในหมู่บา้น คุ้มคลองตาลุง
 หมู่ 1 บา้นคลองคันโท

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับขา่วสาร
ของทางราชการอยา่งทั่วถงึ

จดัซื อเคร่ืองขยายเสียงตาม
สาย พร้อมอขยายเขตเสียง
ตามสายคุ้มคลองตาลุง

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชนที่
ได้รับขา่วสารทางราชการ

ประชาชนได้รับขา่วสาร
ของทางราชการได้มากขึ น

กองช่าง

316 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อม
ขยายเขตเสียงตามสายภายใน
หมู่บา้น หมู่ 3 บา้นใหม่ศรีจา้ปา
ทอง

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับขา่วสาร
จากทางราชการอยา่งทั่วถงึ

ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อม
ขยายเขตเสียงตามสาย
ภายในหมู่บา้น หมู่ 3 บา้น
ใหม่ศรีจา้ปาทอง

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชนที่
ได้รับขา่วสารทางราชการ

ประชาชนได้รับขอ้มูล
ขา่วสารอยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

317 โครงการจดัซื อเคร่ืองขยายเสียง
ตามสายภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 4 
บา้นท่าช้าง

จดัซื อเคร่ืองขยายเสียงตามสาย 
พร้อมขยายเขตเสียงตามสาย
ภายในหมู่บา้น เพือ่ใหป้ระชาชน
ได้รับขา่วสารของทางราชการ
อยา่งทั่วถงึ

จดัซื อเคร่ืองขยายเสียงตาม
สาย พร้อมขยายเขตเสียง
ตามสายภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4 บา้นท่าช้าง

200,000 ร้อยละของประชาชนที่
ได้รับขา่วสารทางราชการ

ประชาชนได้รับขา่วสาร
ของทางราชการได้มากขึ น

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

     5.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ละสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตทีด่ี

5. ยทุธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ

งบประมาณเปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 133
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2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
318 โครงการซ่อมแซมและขยายเขต

เสียงตามสายภายในหมู่บา้น หมู่ที่
 5 บา้นหนองหมากฝ้าย

เพือ่ใหป้ระชาชนในพื นที่ได้รับ
ขอ้มูลขา่วสารจากทางราชการ
อยา่งทั่วถงึ

1.ซ่อมแซมเคร่ืองขยาย
เสียงตามสาย หมู่ 5 บา้น
หนองหมากฝ้าย 2.ขยาย
เขตเสียงตามสาย

100,000 ระยะทางการด้าเนินการ
ขยายเขตเสียงตามสาย

ขยายเขตเสียงตามสายให้
ครอบคลุมทั่วชุมชน  
ประชาชนในชุมชนได้รับ
ขา่วสารจากทางราชการ
อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

319 โครงการจดัซื อเคร่ืองขยายเสียง
ตามสายภายในหมู่บา้น หมู่ 6 
บา้นหนองหมากฝ้าย

เพือ่จดัซื อเคร่ืองขยายเสียงตาม
สายภายในหมู่บา้น

จดัซื อเคร่ืองขยายเสียง
ภายในหมู่บา้น

100,000 ร้อยละของประชาชนที่
ได้รับขา่วสารเพิม่ขึ น

ประชาชนได้รับขอ้มูล
ขา่วสารอยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

320 โครงการกอ่สร้างหอกระจายขา่ว
ใหม่ หมู่ที 7 บา้นหนองไทย

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับขา่วสาร
ของทางราชการอยา่งทั่วถงึ

หอกระจายขา่วใหม่ หมู่ที 
7 บา้นหนองไทย

200,000 ร้อยละของประชาชนที่
ได้รับขา่วสารทางราชการ

ประชาชนได้รับขา่วสาร
ของทางราชการได้มากขึ น

กองช่าง

321  โครงการปรับปรุงเคร่ืองขยาย
เสียงตามสายภายในหมู่บา้น หมู่ 
8 บา้นภกัดีแผ่นดิน

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับขา่วสาร
ของทางราชการอยา่งทั่วถงึ

จดัซื อฮอร์น 4 ใส้ จา้นวน 
4 ตัว เพือ่ติดตั งกบัเคร่ือง
ขยายเสียงตามสายภายใน
หมู่บา้น หมู่ 8 บา้นภกัดี
แผ่นดิน

24,000 ร้อยละของประชาชนที่
ได้รับขา่วสารทางราชการ

ประชาชนได้รับขา่วสาร
ของทางราชการได้มากขึ น

กองช่าง

674,000 100,000 300,000 200,000 200,000
4 1 3 2 2รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 134
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ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่   5. ดา้นการบริหารจดัการ

     5.4 แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

322 โครงการสบทบกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญ 
ข้าราชการส่วนท้องถิน่

เพือ่สมทบตามโครงการโครงการ
สบทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ 
ข้าราชการส่วนท้องถิน่

ส่งเงินสมทบปีละ 1 ครั ง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ข้าราชการส่วนท้องถิน่ได้รับ
บ้าเหน็จบ้านาญตามสิทธ

ส้านักปลัด

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
1 1 1 1 1

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มของประชาชนให้สามารถปรับตวั ประกอบอาชพีและมสีภาพแวดลอ้มและคุณภาพชวีิตที่ดี

5. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หนา้ 135
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่  4. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทนุ พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิง่แวดล้อม  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่  1. การพัฒนาด้านการคมนาคม

2561 2562 2563 2564 2565
323 อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น ้าพระปรง เพือ่อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น ้า

พระปรง ปีละ 1 ครั ง
สนับสนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั ง

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนโครงกาาร/
กิจกรรม

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค บริโภค อยา่ง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

ส้านักปลัด

324 อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น ้า บ้านภักดี
แผ่นดิน

เพือ่อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น ้า 
บ้านภักดีแผ่นดิน ปีละ 1 
ครั ง

สนับสนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั ง

20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนโครงกาาร/
กิจกรรม

ประชาชนีน ้าอุปโภค
บริโภคทีส่ะอาดและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

ส้านักปลัด

325 อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น ้า ช่องกล้่า
ล่าง

เพือ่อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น ้า 
ช่องกล้่าล่าง ปีละ 1 ครั ง

สนับสนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนโครงกาาร/
กิจกรรม

ประชาชนีน ้าอุปโภค
บริโภคทีส่ะอาดและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

                                  เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ส าหรับ อุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI)

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI)

326 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(สาขาวฒันานคร) จังหวดั
สระแก้ว โครงการยา้ยไฟฟ้า
สาธารณะรายทางจากบริเวณ
ส่ีแยกป้อมต้ารวจบ้านท่าช้าง 
หมูท่ี ่4 ไปติดตั ง คุ้มหนองไฮ 
หมูท่ี ่4 บ้านท่าช้าง

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (สาขาวฒันานคร)
 จังหวดัสระแก้ว

ยา้ยไฟฟ้าสาธารณะ
รายทางจากบริเวณส่ี
แยกป้อมต้ารวจบ้านท่า
ช้าง หมูท่ี ่4 ไปติดตั ง 
คุ้มหนองไฮ หมูท่ี ่4 
บ้านท่าช้าง

45,000 45,000 45,000 จ้านวนโครงกาาร/
กิจกรรม

ผู้ใช้ถนนมีไฟฟ้า
สวา่งทีเ่พียงพอ

กองช่าง

100,000 100,000 225,000 225,000 225,000
3 3 4 4 4

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดล้อมของ ประชาชนให้สามารถปรบัตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2.ประชาชนมีคุณภาพ

2561 2562 2563 2564 2565
327 อดุหนุนอ้าเภอวัฒนานครตาม

โครงการศูนยป์ฏบิัติการร่วมใน
การชว่ยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ้าเภอ

อดุหนุนอ้าเภอวัฒนานครตาม
โครงการศูนยป์ฏบิัติการร่วมใน
การชว่ยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ้าเภอ

สนับสนุนงบประมาณ
 ปีละ 1 ครั ง

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ้านวน
โครงกาาร/
กจิกรรม

ศูนยข์อ้มูลขา่วสารระดับ
อ้าเภอได้รับการ ดูแลรักษา
ให้พร้อมส้าหรับใชง้าน

กองคลัง

328 อดุหนุนจงัหวัดสระแกว้ตาม
โครงการจดัท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
จงัหวัดสระแกว้

เพื่อเผยแพร่แนวพระราชด้าริ
ต่าง ๆและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง

ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้านวน 1 ป้าย ติดตั ง
บริเวณศูนยร์าชการ
จงัหวัดสระแกว้

30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความตระหนักรู้
 และน้อมน้าแนว
พระราชด้าริต่าง ๆ และ
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงไปปฏบิัติอยา่งเป็น
รูปธรรม

25,000 55,000 55,000 25,000 25,000
1 2 2 1 1

    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว
(ส าหรับ อุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน)

2. ยทุธศาสตร์ :ยทุธศาสตร์ด้านงานสง่เสริมคุณภาพชวีติ การจัดระเบียบชมุชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI)

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 138



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดล้อมของ ประชาชนให้สามารถปรบัตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2.ประชาชนมีคุณภาพ

2561 2562 2563 2564 2565
329 อดุหนุนอ้าเภอ สภ.หนองหมาก

ฝ้ายตามโครงการตรวจร่วมกบั 
อปพร.

เพื่อบูรณาการร่วมกนัในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
พื นที่

สนับสนุนงบประมาณ
 ปีละ 1 ครั ง

25,000 25,000 25,000 จ้านวน
โครงกาาร/
กจิกรรม

ประชาชนมีความปลอดภยั
ในชวีิตและทรัพยสิ์น

ส้านักปลัด
(ป้องกนั)

0 0 25,000 25,000 25,000
0 0 1 1 1

    2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว
(ส าหรับ อุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน)

2. ยทุธศาสตร์ :ยทุธศาสตร์ด้านงานสง่เสริมคุณภาพชวีติ การจัดระเบียบชมุชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI)
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดล้อมของ ประชาชนให้สามารถปรบัตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2.ประชาชนมีคุณภาพ

2561 2562 2563 2564 2565
330 อดุหนุนโรงเรียนศรีจ้าปาทอง

ตามโครงการพัฒนา
ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจ้าปาทอง

เพื่อให้ผู้เรียนมีห้องปฏบิัติการ
คอมพิวเตอร์ที่เอื ออ้านวยต่อการ
เรียนรู้และสามารถใชง้านได้อยา่ง
เต็มประสิทธิภาพ

สนับสนุนงบประมาณ 
โครงการ

166,500 166,500 166,500 จ้านวน
โครงกาาร/
กจิกรรม

ผู้เรียนมีห้องปฏบิัติการ
คอมพิวเตอร์ที่เอื ออ้านวย
ต่อการเรียนรู้และสามารถ
ใชง้านได้อยา่งเต็ม
ประสิทธิภาพ

กอง
การศึกษา

331 อดุหนุนโรงเรียนศรีจ้าปาทอง
ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
 (Zero Waste School)

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษา
และชมุชนมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการลด การคัดแยกขยะ 
และการน้าขยะกลับมาใชใ้หม่

สนับสนุนงบประมาณ 
โครงการ

9,600 9,600 9,600 จ้านวน
โครงกาาร/
กจิกรรม

นักเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษามีความรู้ 
จติส้านึก และมีความ
ตระหนักในการจดัการขยะ
มูลฝอย และสามารถเป็น
ตัวอยา่งที่ดีให้กบัชมุชนใน
การคัดแยกขยะกอ่นทิ งที่
ยั่งยนื

กอง
การศึกษา

332 อดุหนุนโรงเรียนศรีจ้าปาทอง
ตามโครงการห้องสมุด

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน
 ผู้ปกครอง มีนิสัยรักการอา่นและ
พัฒนานวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอา่น

สนับสนุนงบประมาณ 
โครงการ

30,000 30,000 30,000 จ้านวน
โครงกาาร/
กจิกรรม

นักเรียน ผู้ปกครอง มีนิสัย
รักการอา่น

กอง
การศึกษา

    2.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว
(ส าหรับ อุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน)

2. ยทุธศาสตร์ :ยทุธศาสตร์ด้านงานสง่เสริมคุณภาพชวีติ การจัดระเบียบชมุชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI)

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 140
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2561 2562 2563 2564 2565
ผลที่คาดวา่จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI)

333 อดุหนุนโรงเรียนบ้านท่าชา้งตาม
โครงการเขา้ค่ายอบรมคุณธรรม
 - จริยธรรมของนักเรียน

เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมและ
ระเบียบวินัยมากขึ น

สนับสนุนงบประมาณ 
โครงการ

50,000 50,000 50,000 จ้านวน
โครงกาาร/
กจิกรรม

นักเรียนมีคุณธรรมและ
ระเบียบวินัยมากขึ น

กอง
การศึกษา

334 อดุหนุนโรงเรียนบ้านท่าชา้งตาม
โครงการแขง่ขนักฬีานักเรียน
ต่อต้านยาสเพติด

เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมและ
ระเบียบวินัยมากขึ น

สนับสนุนงบประมาณ 
โครงการ

50,000 50,000 50,000 จ้านวน
โครงกาาร/
กจิกรรม

นักเรียนมีคุณธรรมและ
ระเบียบวินัยมากขึ น

กอง
การศึกษา

335 อดุหนุน กศน.อ้าเภอวัฒนานคร
ตามโครงการขอรับการ
สนับสนุนเคร่ืองปรับอากาศ
ประกอบห้องเรียนเพื่อยกระดับ
คุณภาพและการพัฒนา กศน.
ต้าบล

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน
ในพื นที่ ต้าบลหนองหมากฝ้าย รัก
ในการเล่นกฬีา และออกก้าลัง
กายอยา่งต่อเนื่อง ห่างไกลจากยา
เสพติด

สนับสนุนงบประมาณ 
โครงการ

60,000 60,000 60,000 จ้านวน
โครงกาาร/
กจิกรรม

นักเรียนได้แสดงออกทาง
ทักษะกฬีาอยา่งเต็ม
ความสามารถ

กอง
การศึกษา

0 0 366,100 366,100 366,100
0 0 6 6 6

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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แบบ ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ละสภาพแวดล้อมของ ประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2.ประชาชนมีคุณภาพ

    2.4 แผนงานสาธารณสขุ
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
336 อดุหนนุสนบัสนนุสาธารณสุข

มลูฐาน ต้าบลหนองหมากฝ้าย
เพื่ออดุหนนุสนบัสนนุสาธารสุขมลู
ฐานต้าบลหนองหมากฝ้าย ในการ
พฒันาหรือด้าเนนิกจิกรรมต่างๆ

อดุหนนุงบประมาณ ปี
ละ 1 ครั ง

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ร้อยละของ
คุณภาพชีวิต
ประชาชนดีขึ น

สาธารณสุขมีเงิน
งบปประมาณในการ
ด้าเนินกจิกรรมส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน

ส้านกัปลัด

337 โครงการพระราชด้าริด้าน
สาธาณสุข

เพื่อด้าเนนิการโครงการตาม
แนวทางพระราชด้าริสาธารณสุข

อดุหนนุงบประมาณ ปี
ละ 1 ครั ง

50,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ
คุณภาพชีวิต
ประชาชนดีขึ น

มกีารด้าเนนิตามแนวทาง
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข

ส้านกัปลัด

338 อดุหนนุ รพ.สต.หนองหมากฝ้าย
 ตามโครงการกอ่การดี "การ
ปอ้งกนัเด็กจมน ้า(ว่ายน ้าเพื่อ
ชีวิต)" (Life Saving) ป ี2

เพื่อสอนและฝึกหดัใหเ้ด็กนกัเรียน
และเยาวชนกลุ่มเปา้หมาย รู้จักและ
สามารถลอยตัวเปน็จนเอาชีวิตรอด
จากการประสบเหตุทางน ้า

สนบัสนนุงบประมาณ 
โครงการ

12,600 12,600 12,600 จ้านวน
โครงการ/
กจิกรรม

เด็กนกัเรียนและเยาวชน
กลุ่มเปา้หมาย รู้จักและ
สามารถลอยตัวเปน็จนเอา
ชีวิตรอดจากการประสบ
เหตุทางน ้า

ส้านกัปลัด

339 อดุหนนุ รพ.สต.หนองหมากฝ้าย
 ตามโครงการปอ้งกนัการเกดิ
โรคไข้เลือดออก ต้าบลหนอง
หมากฝ้าย

เพื่อไมใ่หม้ผู้ีปว่ยด้วยโรค
ไข้เลือดออกในต้าบลหนองหมากฝ้าย

สนบัสนนุงบประมาณ 
โครงการ

52,200 52,200 52,200 จ้านวน
โครงการ/
กจิกรรม

ไมม่ผู้ีปว่ยด้วยโรค
ไข้เลือดออกในต้าบลหนอง
หมากฝ้าย

ส้านกัปลัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว
(ส าหรบั อุดหนุน อปท. สว่นราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน)

2. ยทุธศาสตร์ :ยทุธศาสตร์ด้านงานสง่เสริมคุณภาพชวีิต การจดัระเบียบชมุชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
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เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

340 อดุหนนุ รพ.สต.หนองหมากฝ้าย
 ตามโครงการอบรมใหค้วามรู้
ผู้ปว่ยเบาหวานในการเกดิภาวะ
แทรกซ้อมและตรวจประเมนิ
ภาวะแทรกซ้อนทางและเทา้
ของผู้ปว่ยโรคเบาหวาน

เพื่อใหผู้้ปว่ยเบาหวานได้รับการ
ตรวจคัดกรอง เพื่อค้นหาภาวะจอ
ประสาทตาผิดปกติและตรวจเทา้

สนบัสนนุงบประมาณ 
โครงการ

22,500 22,500 22,500 จ้านวน
โครงการ/
กจิกรรม

ผู้ปว่ยเบาหวานได้รับการ
ตรวจคัดกรอง เพื่อค้นหา
ภาวะจอประสาทตาผิดปกติ
และตรวจเทา้

ส้านกัปลัด

0 0 87,300 87,300 87,300
0 0 3 3 3

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของ ประชาชนใหส้ามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตทีด่ี 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่2.ประชาชนมีคุณภาพ

    2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
341 อุดหนุนอ้าเภอวฒันานครตาม

โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์
ปฏิบัติป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอ้าเภอวฒันานคร

เพือ่อุดหนุนอ้าเภอวฒันานครตาม
โครงการจัดกิจกรรมของศูนยป์ฏิบัติ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ้าเภอวฒันานคร ปีละ 1 ครั ง

สนับสนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรม

ป้องกัน และลดปัญญายา
เสพติดในชุมชน

ส้านักปลัด

342 อุดหนุนท้องถิน่จังหวดัสระแก้ว
ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของศูนยป์ฎิบัติ
การต่อสู้ เพือ่เอาชนะยาเสพติด

เพือ่อุดหนุนท้องถิน่จังหวดัสระแก้ว
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
 ยาเสพติดของศูนยป์ฎิบัติการต่อสู้ 
เพือ่เอาชนะยาเสพติด ปีละ 1 ครั ง

สนับสนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรม

ป้องกัน และลดปัญญายา
เสพติด

ส้านักปลัด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
2 2 2 2 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
(ส าหรับ อุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน)

2. ยุทธศาสตร์ :ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI)

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 144



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนใหส้ามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตทีด่ี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่2.ประชาชนมีคุณภาพ

    2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565
343 อุดหนุนอ้าเภอวฒันานครตาม

โครงการจัดกิจกรรมวนัปิยมหาราช
เพือ่อุดหนุนทีว่า่การปกครองอ้าเภอ
วฒันานคร ตามโครงการจัดงานวนั
ปิยมหาราช 23 ตุลาคม

สนับสนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั ง

1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรม

ทุกภาคส่วนได้ร้าลึกถึง พระ
มหากรุณาธคุิณ ของรัชกาลที ่5

กอง
การศึกษา

344 อุดหนุนอ้าเภอวฒันานครตาม
โครงการจัดงานวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูห่ัว

เพือ่อุดหนุนจังหวดัสระแก้วตาม จัด
งานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธบิดีศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว

สนับสนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั ง

4,500 4,500 25,000 25,000 25,000 จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรม

ประชาชน ทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมแสดงความจง รักภักดีต่อ
สถาบันพระ มหากษัตริย์

กอง
การศึกษา

345 อุดหนุนอ้าเภอวฒันานครตาม
โครงการจัดกิจกรรมเนือ่งในวนั
คล้าย วนัสถาปนาจังหวดัสระแก้ว

เพือ่สนับสนุนงบประมาณอ้าเภอ
วฒันานครตามโครงการจัดกิจกรรม
เนือ่งในวนัคล้าย วนัสถาปนา
จังหวดัสระแก้ว สถานศึกษา

สนับสนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั ง

3,000 3,000 4,500 4,500 4,500 จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรมได้รับการ
สนับสนุนให้คงอยูต่่อไป

กอง
การศึกษา

346 อุดหนุนจังหวดัสระแก้วตาม
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสืบ
สาน วฒันาธรรมเบี องบูรพาและ
งานกาชาดจังหวดัสระแก้ว

เพือ่สนบัสนนุงบประมาณจงัหวดั
สระแกว้ตามโครงการจดักจิกรรม
ประเพณีสืบสาน วฒันาธรรมเบี อง
บรูพาและงานกาชาดจงัหวดัสระแกว้

สนับสนุนงบประมาณ
จังหวดัสระแก้วตาม
โครงการฯ ปีละ 1 ครั ง

20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรม

ศิลปะวฒันธรรมได้สนับสนุนให้
คงอยูต่่อไป

กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
(ส าหรับ อุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน)

2. ยุทธศาสตร์ :ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

347 อุดหนุนอ้าเภอวฒันานครตาม
โครงการจัดกิจกรรมงานวนั
สงกรานต์ และวนักตัญญูอ้าเภอ
วฒันานคร

เพือ่อุดหนุนอ้าเภอวฒันานครตาม
โครงการจัดกิจกรรมงานวนั
สงกรานต์ และวนักตัญญูอ้าเภอ
วฒันานคร

สนับสนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั ง

15,000 15,000 18,000 18,000 18,000 จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรม

ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์

กอง
การศึกษา

348 อุดหนุนอ้าเภอวฒันานครตาม
โครงการพิธถีวายราชสดุดีเนือ่งใน
วนัฉัตรมงคล

เพือ่อุดหนุนอ้าเภอวฒันานครตาม
โครงการจัดพิธถีวายราชสดุดีเนือ่ง
ใน วนัฉัตรมงคล

สนับสนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั ง

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรม

ประชาชน ทุกภาคส่วนได้ร่วม
ถวายราชสดุดีเนือ่งใน วนัฉัตร
มงคล

กอง
การศึกษา

349 อุดหนุนจังหวดัสระแก้ว ตาม
โครงการจัดสร้างพระพุทธมณฑล 
จังหวดัสระแก้ว

เพือ่อุดหนุนจังหวดัสระแก้ว ตาม
โครงการจัดสร้างพระพุทธมณฑล 
จังหวดัสระแก้ว

สนับสนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรม

อุทยาพุทธมณฑลจังหวดั
สระแก้ว

กอง
การศึกษา

350 อุดหนุนอ้าเภอวฒันานครตาม
โครงการจัดกิจกรรมวนัคล้ายวนั
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เพือ่อุดหนุนอ้าเภอวฒันานครตาม
โครงการจัดกิจกรรมวนัคล้ายวนั
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สนับสนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั ง

3,000 3,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรม

ประชาชนได้ร่วมแสดงความ
จงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหา
กษัตรย์

ส่วน
การศึกษา

351 อุดหนุนอ้าเภอวฒันานครตาม
โครงการจัดงานวนัคล้ายวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และเป็นวนัพ่อ
แห่งชาติ

เพือ่อุดหนุนอ้าเภอวฒันานครตาม
โครงการจัดงานพระราชพิธวีนัเฉลิม
 พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สนับสนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั ง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรม

ประชาชนได้ร่วมแสดงความ
จงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหา
กษัตรย์

กอง
การศึกษา

352 อุดหนุนอ้าเภอวฒันานครตาม
โครงการจัดงานสมโภชวนัยทุธหัตถี
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เพือ่อุดหนุนอ้าเภอวฒันานครตาม
โครงการจัดงานสมโภชวนัยทุธหัตถี
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สนับสนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรม

ทุกภาคส่วนมีโอกาสได้ร้าลึก 
ถึงพระมหากรุณาธคุิณสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

353 อุดหนุนอ้าเภอวฒันานครตาม
โครงการจัดกิจกรรมวนัทีร่ะลึก 
มหาเจษฎาบดินทร์พระนัง่เกล้า 
เจ้าอยูห่ัว

เพือ่อุดหนุนอ้าเภอวฒันานครตาม
โครงการจัดกิจกรรมวนัทีร่ะลึก มหา
เจษฎาบดินทร์พระนัง่เกล้า 
เจ้าอยูห่ัว ปีละ 1 ครั ง

สนับสนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั ง

1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรม

ประชาชน ทกุภาคส่วนได้ร่วม
ร้าลึกถงึพระมหากรุณาธคุิณ มหา
เจษฎาบดินทร์พระนัง่ เกล้า
เจา้อยูห่วั

กอง
การศึกษา

354 อดุหนนุอ้าเภอวฒันานครตาม
โครงการวนัพระบาทสมเด็จ พระ
พทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราชและ 
วนัทีร่ะลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ์

เพือ่อดุหนนุอ้าเภอวฒันานครตาม
โครงการวนัพระบาทสมเด็จ พระพทุธ
ยอดฟา้จฬุาโลกมหาราชและ วนัที่
ระลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ์

สนับสนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั ง

2,000 2,000 2,500 2,500 2,500 จ้านวน
โครงกาาร/
กิจกรรม

ประชาชน ทุกภาคส่วนร้าลึกถึง
พระมหากรุณาธคุิณ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด 
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช

กอง
การศึกษา

355 อุดหนุนอ้าเภอวฒันานครตาม
โครงการจัดกิจกรรมวนัคล้าย วนั
สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เพือ่อุดหนุนอ้าเภอวฒันานครตาม
โครงการจัดกิจกรรมวนัคล้ายวนั 
สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สนับสนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั ง

3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรม

ประชาชน ทกุภาคส่วนได้ร่วม
กจิกรรมวนัร้าลึกวนั คล้ายวนั
สวรรคตสมเด็จพระ นเรศวร
มหาราช

กอง
การศึกษา

356 อดุหนนุอ้าเภอวฒันานครตาม
โครงการจดังานวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ
 พระบรมราชนินีาถ พระบรมราช
ชนนพีนัปหีลวง และวนัแมแ่หง่ชาติ

เพือ่อดุหนนุอ้าเภอวฒันานครตาม
โครงการจดังานวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ 
พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี
พนัปหีลวง และวนัแมแ่หง่ชาติ

สนับสนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั ง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรม

ประชาชน ทุกภาคส่วนได้แสดง
ความ จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหา กษัตรย์

กอง
การศึกษา

357 อุดหนุนอ้าเภอวฒันานครตาม
โครงการจัดงานวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

เพือ่อดุหนนุอ้าเภอวฒันานครตาม
โครงการจดังานวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สุทดิา
 พชัรสุธาพมิลลักษณ พระบรมราชนิี

สนับสนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั ง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรม

ประชาชน ทุกภาคส่วนได้แสดง
ความ จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหา กษัตรย์

กอง
การศึกษา

200,500 200,500 240,000 240,000 240,000
15 15 15 15 15

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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                             4. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสรา้งพ้ืนฐาน การส่งเสรมิการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบรหิารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

     3.2 แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564 2565
358 โครงการสนับสนุนโครงการ

พัฒนา พื นที่ราบเชงิเขาจงัหวัด
สระแกว้- ปราจนีบุรี ตาม
พระราชด้าริ

เพื่ออดุหนุนเงินตามโครงการ
ดังกล่าวให้แก ่หน่วยทหารพัฒนา
ฯ จ.สระแกว้ เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏบิัติงานของผู้น้าชมุชนใน
การดูแลรักษาและพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

สนับสนุนงบประมาณ
 ปีละ 1 ครั ง

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ้านวน
โครงการ/
กจิกรรม

บรรลุวัตถปุระสงค์ตาม
โครงการ

ส้านักปลัด

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
1 1 1 1 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว
(ส าหรับ อุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน)

ตัวชี้วดั (KPI)ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่   3. ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรบัปรงุสิ่งอ านวยความสะดวกเสรมิสรา้งสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเปน็แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
                                 และเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ

                                 เพ่ือรองรบัการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่   4.เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

3. ยทุธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการดา้นสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1.การพัฒนาดา้นการคมนาคม
1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
359 โครงการซ่อมแซมระบบ

ประปาแบบผิวดินขนาด
ใหญ ่
หมู่ที่ 1 บ้านคลองคันโท

เพื่อให้ประชาชนในพื นที่มีน ้า
อุปโภคบริโภคเพยีงพอทั่วถึง

ซ่อมแซมระบบประปา 
พร้อมวางท่อเมน หมู่1 บ้าน
คลองคันโท ระยะทางยาว 
5,100 เมตร

709,200 709,200 709,200 709,200 709,200 1.ร้อยละของประชาชน
มีน้ า เพื่อการอุปโภค 
บริโภค

ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
 อุปโภค บริโภคอย่าง
เพยีงพอ และทั่วถึง

กองช่าง

360 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน
คลองคันโท

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภยั

1.บริเวณ ซอย 1,3,6 และ 
7 หมู่ 1 บ้านคลองคันโท 2.
ระยะทาง กว้าง 4 เมตร ยาว
 4,700 เมตร

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 1.ร้อยละระยะทางของ
ถนนที่ได้มาตรฐาน
2.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
3.ร้อยละที่อุบัติเหตุลดลง

1.ท้าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก          
  2.ท้าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

361 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง เส้นบ้าน
คลองคันโท หมู่ที่ 1
เชื่อมต่อบ้านวังรี หมู่ที่ 1 
ต.หนองตะเคียนบอน

เพื่อถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับความสะดวก
และความปลอดภยัในการ
คมนาคม

1.บริเวณเส้นบ้านคลองคันโท
เชื่อมต่อบ้านวังรี หมู่ 1 ต.
หนองตะเคียนบอน    
2. ระยะทาง ยาว 2,500 
เมตร

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1.ร้อยละระยะทางของ
ถนนที่ได้มาตรฐาน
2.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก
3.ร้อยละที่อุบัติเหตุลดลง

1.ท้าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก          
  2.ท้าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว

                                เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ที่
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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2561 2562 2563 2564 2565
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
362 โครงการก่อสร้างประปา

หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ ่หมู่ที่ 1 คุ้มคลองตาลุง

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน ้าช่วงฤดูแล้ง ท้า
ให้ประชาชนในพื นที่มีน ้า
อุปโภค บริโภคต่อความ
ต้องการ

ประปาบาดาลขนาดใหญ ่
บริเวณคุ้มคลองตาลุง หมู่ 1
 บ้านคลองคันโท

3,189,800 3,189,800 3,189,800 3,189,800 3,189,800 1.ก่อสร้างประปา
บาดาลขนาดใหญต่าม
มาตรฐาน
2.ร้อยละของประชาชน
มีน ้า เพื่อการอุปโภค 
บริโภค

ประชาชนมีน ้าอุปฏภค
บริโภค ปัญหาการขาด
แคลนน ้าลดลง

กองช่าง

363 โครงการขุดลอกคลอง หมู่
 1 บ้านคลองคันโท

เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน ้า
 และท้าให้ประชาชนในพื นที่
มีน ้าอุปโภค-บริโภคเพยีงพอ

ขุดลอกคลองขนาด กว้าง 
12 เมตร ยาว 2,000 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของประชาชนที่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน ้าช่วงฤดูแล้งลดลง

ประชาชนมีน ้าในการ
อุปโภค บริโภคและใช้
ในการเกษตร

กองช่าง

364 โครงการขุดลอกคลองคัน
โท หมู่ที่ 1 บ้านคลองคันโท

-เพื่อให้ประชาชนมีน ้าอุปโภค
 บริโภค -เพื่อให้เกษตรกร 
เพาะปลูก มีรายได้ในช่วงฤดู
แล้ง -เพื่อช่วยบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนจากภยัแล้ง

ขุดลอกคลองคันโท หมู่ที่ 1 
กว้าง 15 เมตร ยาว 500 
เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของการ
ด้าเนินการ

ประชาชนมัน ้าอุปโภค
บริโภคที่สะอาดและ
เพยีงพอต่อความ
ต้องการ

365 โครงการท้ารางน ้าทั ง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน
คลองคันโท

เพื่อแก้ปัญหาน ้าท่วมขังและ
เน่าเสีย

ท้ารางน ้าทั งหมู่บ้าน  
3000 เมตร

       9,000,000        9,000,000        9,000,000 ร้อยละของการเกิดน ้า
ท่วมขังลดลง

ปัญหาน ้าท่วมขังและ
เน่าเสียลดลง

กองช่าง

366 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน ้า หมู่ที่ 1 บ้าน
คลองคันโท

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าอุปโภค
 บริโภค -เพื่อให้เกษตรกร 
เพาะปลูก มีรายได้ในช่วงฤดู
แล้ง -เพื่อช่วยบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนจากภยัแล้ง

ก่อสร้างฝายชะลอน ้า หมู่ที่ 1
จ้านวน 1 แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชนมี
น ้า เพื่อการอุปโภค 
บริโภค

ประชาชนมัน ้าอุปโภค
บริโภคที่สะอาดและ
เพยีงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

367 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามห้วยพระปรง ไป
หมู่บ้านหนองน ้าใส หมู่ที่ 
2 บ้านโคกสว่าง

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภยัในการสัญจร ไป-มา

ก่อสร้างสะพานข้ามห้วย
พระปรง ไปหมู่บ้านหนองน ้า
ใส หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของประชาชนที่ช้
สะพานข้ามคลอง

1.ท้าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก          
  2.ท้าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง
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2561 2562 2563 2564 2565
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
368 โครงการก่อสร้างฝายน ้า

ล้นข้ามห้วยพระปรง หมู่ที่
 2 บ้านโคกสว่าง

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน ้าในช่วงหน้าแล้ง
 ท้าให้ประชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภคเพยีงพอต่อ
ความต้องการตลอดปี

ก่อสร้างฝายน ้าล้นข้ามห้วย
พระปรง หมู่ 2 บ้านโคกสว่าง

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ก่อสร้างฝายน ้าล้นข้าม
ห้วยพระปรง หมู่ 2 
บ้านโคกสว่าง

ประชาชนมีน ้าอุปฏ
โภคบริโภค ปัญหาการ
ขาดแคลนน ้าลดลง

กองช่าง

369 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ ่หมู่ 2 บ้านโคกสว่าง

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน ้าช่วงฤดูแล้ง ท้า
ให้ประชาชนในพื นที่มีน ้า
อุปโภค บริโภคต่อความ
ต้องการ

ก่อสร้างประปาบาดาลขนาด
ใหญ ่บริเวณคุ้มคลองตาลุง 
หมู่ 1 บ้านคลองคันโท

3,580,000 3,580,000 3,580,000 3,580,000 3,580,000 ประปาบาดาลขนาด
ใหญต่ามมาตรฐาน

ประชาชนมีน ้าอุปโภค
บริโภค ปัญหาการขาด
แคลนน ้าลดลง

กองช่าง

370 โครงการซ่อมแซมฝาย หมู่
ที่ 2 บ้านโคกสว่าง

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าอุปโภค
 บริโภค -เพื่อให้เกษตรกร 
เพาะปลูก มีรายได้ในช่วงฤดู
แล้ง - เพื่อช่วยบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนจากภยั
แล้งในปี 25

ซ่อมแซมฝาย หมู่ที่ 2 
จ้านวน 1 แห่ง

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของการ
ด้าเนินการ

ฝายเก็บน ้ามีสภาพ
พร้อมส้าหรรับการใช้
งาน

กองช่าง

371 โครงการขุดลอกสระ หมู่ที่
 2 บ้านโคกสว่าง

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าอุปโภค
 บริโภค -เพื่อให้เกษตรกร 
เพาะปลูก มีรายได้ในช่วงฤดู
แล้ง -เพื่อช่วยบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนจากภยัแล้ง

ขุดลอกสระ หมู่ที่ 2 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของการ
ด้าเนินการ

ประชาชนมัน ้าอุปโภค
บริโภคที่สะอาดและ
เพยีงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

372 โครงการขุดลอกคลองเสือ
โคร่ง หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าอุปโภค
 บริโภค -เพื่อให้เกษตรกร 
เพาะปลูก มีรายได้ในช่วงฤดู
แล้ง -เพื่อช่วยบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนจากภยัแล้ง
ในปี 2562

โครงการขุดลอกคลองเสือ
โคร่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของการ
ด้าเนินการ

ประชาชนมัน ้าอุปโภค
บริโภคที่สะอาดและ
เพยีงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
373 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด
แน่น หมู่ที่ 2 บ้านโคก
สว่าง ต้าบลหนองหมาก
ฝ้าย เชื่อมบ้านวังรี ต้าบล
หนองตะเคียนบอน

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา

บริเวณ หมู่ที่ 2 บ้านโคก
สว่าง ต้าบลหนองหมากฝ้าย 
เชื่อมบ้านวังรี ต้าบลหนอง
ตะเคียนบอน

10,810,000 10,810,000 10,810,000 10,810,000 ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองช่าง

374 โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนลาดยาง ถึง สุด
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง
 ถึง สุดหมู่บ้าน ออกข้างละ 
1 เมตร

1,900,000 1,900,000 1,900,000  
ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองช่าง

375 โครงการขยายเขตท่อส่งน ้า
เพื่อการเกษตรเข้าสู่แปลง
เกษตร จากนางหมุน วัน
เที่ยง ถึงนานางล้าดวน 
ทององค์
หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง

เพื่อให้เกษตรกรและ
ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ขยายเขตท่อส่งน ้าเพื่อ
การเกษตรเข้าสู่แปลงเกษตร 
 จากนางหมุน วันเที่ยง ถึง
นานางล้าดวน ทององค์
ยาว 1000 เมตร

       3,000,000        3,000,000        3,000,000 ร้อยละของประชาชนมี
น ้าเพื่อใช้ในการเกษตร
เพิ่มขึ น

เกษตรกรและ
ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง

376 โครงการเสริมผิวถนน 
แอสฟสัท์ติก ทับถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง

เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจร
ได้ สะดวกและปลอดภยัขึ น

เสริมผิวถนน แอสฟสัท์ติก 
ทับถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน

       5,000,000        5,000,000        5,000,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใช้เส้นทาง

ประชาชนมีความ
สะดวก และปลอดภยั
ในการสัญจร

กองช่าง

377 โครงการก่อสร้างศาลาริม
ทาง หมู่ 2 บ้านโคกสว่าง

เพื่ออ้านวยความสะดวก
ประชาชนในพื นที่

ก่อสร้างศาลาริมทาง 1 ศาลา 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของการ
ด้าเนินการ

ประชาชนมีที่พกัริมถนน กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
378 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนแอสฟลัท์ติด
ทับถนนคอนกรีตเดิม
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้าน
ใหม่ศรีจ้าปาทอง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภยั

1.ซ่อมแซมถนนแอสฟลัท์
ติกทับถนนคอนกรีตเดิม 
บริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ 3
 บ้านใหม่ศรีจ้าปาทอง
2.ระยะทาง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,475 เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.ร้อยละของระยะทาง
ที่ด้าเนินการ
2.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก
3.ร้อยละที่อุบัติเหตุลดลง

1.ถนนได้มาตรฐาน    
2.ประชาชนเดินทาง
สะดวก                   
3.ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

379 โครงการพฒันาพื นที่
บริเวณสระน ้าคลองปะตง
 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ศรีจ้าปา

เพื่อพฒันาพื นที่บริเวณสระ
น ้าคลองปะตงและส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยว

1. ขุดลอกคลองปะตง
2. ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
รอบสระสาธารณะหมู่บ้าน
3. ก่อสร้างบันไดลงสระน ้า
คลองปะตง 4 ทาง

    10,000,000     10,000,000     10,000,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของประชาชน

พฒันาพื นที่บริเวณสระ
น ้าคลองปะตงและ
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

กองช่าง

380 โครงการลาดยางทับถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
ทุกซอย หมู่ที่ 3 บ้านใหม่
ศรีจ้าปา

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยัต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง

ลาดยางทับถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน ทุกซอย
ยาว 1,674 เมตร

       3,500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใช้เส้นทาง

ประชาชนมีความ
สะดวก และปลอดภยั
ในการสัญจร

กองช่าง

381 โครงการขุดลอกคลอง
พระปรง (เฉพาะซากหัก
พงั) 
หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ศรีจ้าปา

เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน ้า 
และท้าให้ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับการเกษตร

ขุดลอกคลองพระปรง 
(เฉพาะซากหักพงั)

         500,000 ร้อยละของประชาชมีน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพิ่มขึ น

ประชาชนมีน ้าใน
ส้าหรับการเกษตร

กองช่าง

382 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมประปาประปาผิว
ดินขนาดใหญ ่หมู่ที่ 4 
บ้านท่าช้าง

เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้
สะอาดและมีคุณภาพ และ
ป้องกัน/แก้ไขปัญหาขาด
แคลนน ้าช่วงฤดูแล้ง ท้าให้
ประชาชนในพื นที่มีน ้าอุปโภค
 บริโภคต่อความต้องการ

บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
 4 บ้านท่าช้าง

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละของความพงึ
พอใจของประชาชนผู้ใช้
น ้า

1.ประชาชนมีน ้า
สะอาดอุปโภคบริโภค 
2.ปัญหาการขาดแคลน
น ้าลดลง

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
383 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

เสริมผิวแอสฟลัท์ติกคอน 
กรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่
 4 บ้านท่าช้าง

เพื่อถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับความสะดวก
และความปลอดภยัในการ
คมนาคม

1.บริเวณรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 
4 บ้านท่าช้าง
2.ระยะทาง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,046 เมตร

7,000,000 7,000,000 7,000,000 ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก

กองช่าง

384 โครงการขุดลอกคลองตา
ฉาย หมู่ที่ 4 บ้านท่าช้าง

เพื่อเก็บกักน ้าไว้ใช้ในช่วง
หน้าแล้ง ประชาชนมีน ้า
บริโภคอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลองตาฉาย หมู่ที่ 4
 กว้าง 15 เมตร ยาว 500 
เมตร

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ร้อยละของการ
ด้าเนินการ

ประชาชนมัน ้าอุปโภค
บริโภคที่สะอาดและ
เพยีงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

385 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด
แน่น สายทาง หมู่ 4 บ้าน
ท่าช้าง ต้าบลหนองหมาก
ฝ้าย ถึงบ้านหนองยาง 
ต้าบลช่องกุ่ม

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา

บริเวณสายทาง หมู่ 4 บ้าน
ท่าช้าง ต.หนองหมากฝ้าย 
ถึงบ้านหนองยาง  ต.ช่องกุ่ม
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 
เมตร

765,000 765,000 765,000 765,000 ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก

ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองช่าง

386 โครงการติดตั งสัญญาณไฟ
จราจร (ไฟแดง) ส่ีแยกท่า
ช้าง 
หมู่ที่ 4 บ้านท่าช้าง

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
จากการจราจร

ติดตั งสัญญาณไฟจราจร (ไฟ
แดง)

         500,000          500,000          500,000 ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุจาการจราจร

การเกิดอุบัติเหตุจาก
การจราจรลดน้อยลง

กองช่าง

387 โครงการสร้างสะพานลอย
 ส่ีแยกท่าช้าง หมู่ที่ 4 
หมู่บ้านท่าช้าง

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
จากการจราจร

สะพานลอย ส่ีแยกท่าช้าง        3,000,000        3,000,000        3,000,000 ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหตุจาการจราจร

การเกิดอุบัติเหตุจาก
การจราจรลดน้อยลง

กองช่าง

388 โครงการขุดลอกคลองเตย
 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมาก
ฝ้าย

เพื่อขุดลอกคลองเตย หมู่ที่ 5
 บ้านหนองหมากฝ้าย ต้าบล
หนองหมาฝ้าย อ้าเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว กว้าง 
12 เมตร ยาว 500 เมตร

ขุดลอกคลองเตย หมู่ที่ 5 
กว้าง 12 เมตร ยาว 500 
เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชนมัน ้าอุปโภค
บริโภคที่สะอาดและ
เพยีงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 154



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
389 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางจากหัว
สะพานข้ามคลองพระปรง
ถึงแยกคลองส่งน ้า
ชลประทานหนองตากลาง
 หมู่ 5 บ้านหนองหมาก
ฝ้าย

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภยั

1.บริเวณจากหัวสะพานข้าม
คลองพระปรงถึงแยกคลอง
ส่งน ้าชลประทานหนองตา
กลาง หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
หมากฝ้าย 2.ระยะทาง กว้าง
 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.ร้อยละของระยะทาง
ที่ด้าเนินการ
2.ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก
3.ร้อยละที่อุบัติเหตุลดลง

1.ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนเดินทาง
สะดวก
2.ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

390 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ ่หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
หมากฝ้าย

เพื่อประชาชนในพื นที่ได้มีน ้า
อุปโภคบริโภคที่เพยีงพอต่อ
ความต้องการ

ก่อสร้างประปาผิวดินขนาด
ใหญป่ระจ้าหมู่บ้าน หมู่ 5

4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 1.ประปาผิวดินขนาด
ใหญไ่ด้มาตรฐาน
2.ร้อยละของประชาชน
มีน ้าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค

1.ประชาชนมีน ้า
สะอาดอุปโภคบริโภค 
2.ปัญหาการขาดแคลน
น ้าลดลง

กองช่าง

391 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้านคุ้ม
คลองตาอยู่ หมู่ 6 ถึงหมู่ที่
 3 บ้านใหม่ศรีจ้าปาทอง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภยั

บริเวณคุ้มคลองตาอยู่ หมู่ที่ 
6 ถึงหมู่ที่ 3 บ้านใหม่ศรี
จ้าปาทอง    
ระยะทาง กว้าง8 เมตร ยาว
929 เมตร

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร้อยละของระยะทางที่
ด้าเนินการ
3.ร้อยละที่อุบัติเหตุลดลง

1.ถนนได้มาตรฐาน 2.
ประชาชนเดินทาง
สะดวก                  
3..ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

392 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวลาด
ยาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6
 บ้านหนองหมากฝ้าย

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภยั

บริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ 6
 บ้านหนองหมากฝ้าย 2.
ระยะทาง กว้าง 3,4,5 เมตร
 ยาว1,236 เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใช้เส้นทาง

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 155



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
393 โครงการขุดลอกคลอง 

เส้นคลองสีเสียด ถึงทุ่งโพธิ์
 หมู่ 6 บ้านหนองหมาก
ฝ้าย

เพื่อขจัดส่ืงสกปรกที่อุดตัน
การไหลของน ้า และกักเก็บ
น ้าไว้ใช้ในฤดูแล้งเพื่อลด
ปัญหาการขาดแคลนน ้าช่วง
ฤดูแล้ง

ขุดลอกคลอง เส้นคลอง
สีเสียด ถึงทุ่งโพธิ์ หมู่ 6 
บ้านหนองหมากฝ้าย

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระยะทางที่
ด้าเนินการ

น ้าในล้าคลองสะอาด 
สามารถกักเก็บน ้าฝนไว้
ใช้ช่วงหน้าแล่ง น ้า
สามารถไหลเวสียนต
ลอดล้าคลอง

กองช่าง

394 โครงการขอขยายเขตท่อ
ส่งน ้าดิบจากคลอง
ชลประทาน (กลุ่มผู้ใช้น ้า
ทุ่งโพธิ)์ หมู่ 6 บ้านหนอง
หมากฝ้าย

เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน
ของประชาชนในชุมชนเพื่อมี
น ้าอุปโภคบริโภคที่เพยีงพอ
ต่อความต้องการ

ขยายท่อส่งน ้าดิบจากคลอง
ชลประทาน                
ยาวระยะทาง 1000 เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.ประปาผิวดินขนาด
ใหญไ่ด้มาตรฐาน
2.ร้อยละของประชาชน
มีน ้าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค

1.ประชาชนมีน ้า
สะอาดอุปโภคบริโภค 
2.ปัญหาการขาดแคลน
น ้าลดลง

กองช่าง

395 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอสฟลัติ
กคอนกรีต (ช่วงที่ 3)จาก
หนองตาอยู่ ถึงบ้านใหม่
ศรีจ้าปา 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมาก
ฝ้าย

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยัต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟลัติกคอนกรีต (ช่วงที่ 3) 
จากหนองตาอยู่ ถึงบ้านใหม่
ศรีจ้าปา 
กว้าง 5 เมตร ยาว 709 
เมตร

       7,000,000        7,000,000        7,000,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใช้เส้นทาง

ประชาชนมีความ
สะดวก และปลอดภยั
ในการสัญจร

กองช่าง

396 โครงการต่อท่อเมนประปา
ส่วนภมูิภาคจากสามแยก
หนองหมากฝ้ายเข้ามา
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมาก
ฝ้าย

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าอุปโภค
 บริโภคที่เพยีงพอ

ต่อท่อเมนประปาส่วน
ภมูิภาคจากสามแยกหนอง
หมากฝ้ายเข้ามาภายใน
หมู่บ้าน
ยาว 2150 เมตร

       8,000,000        8,000,000        8,000,000 ร้อยละของประชาชนมี
น ้าเพื่ออุปโภค บริโภค 
ครอบคลุมทุกครัวเรือน

ประชาชนมีน ้าอุปโภค 
บริโภคที่เพยีงพอ

กองช่าง

397 โครงการขุดลอกคลองเส้น
วังเดือนห้า ถึง ทุ่งโพธิ์ 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมาก
ฝ้าย

เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน ้า 
และท้าให้ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับการเกษตร

ขุดลอกคลองเส้นวังเดือนห้า 
ถึง ทุ่งโพธิ์ 
กว้าง 6 เมตร ยาว 600 
เมตร

         500,000          500,000          500,000 ร้อยละของประชาชมีน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพิ่มขึ น

ประชาชนมีน ้าใน
ส้าหรับการเกษตร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
398 โครงการเสริมผิวถนน 

แอสฟลัท์ติกทับถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน
หนองไทย หมู่ที่ 7 ทุกเส้น
 หมู่ที่ 7 บ้านหนองไท

เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจร
ได้ สะดวกและปลอดภยัขึ น

เสริมผิวถนน แอสฟลัท์ติก
ทับถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้านหนองไทย หมู่ที่ 7 
ทุกเส้น 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 
เมตร

       3,000,000        3,000,000        3,000,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใช้เส้นทาง

ประชาชนมีการสัญจร
ไปมาสะดวกยิ่งขึ น

กองช่าง

399 โครงการขุดลอกสระเก็บ
น ้า หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทย

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าอุปโภค
 บริโภค -เพื่อให้เกษตรกร 
เพาะปลูก มีรายได้ในช่วงฤดู
แล้ง -เพื่อช่วยบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนจากภยัแล้ง

ขุดลอกสระเก็บน ้า หมู่ที่ 7 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของการ
ด้าเนินการ

ประชาชนมัน ้าอุปโภค
บริโภคที่สะอาดและ
เพยีงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

400 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมประปาแบบผิว
ดินขนาดใหญ ่หมู่ 8 บ้าน
ภกัดีแผ่นดิน

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าที่
สะอาดไว้ใช้อุปโภค-บริโภค
ต่อความต้องการ

ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่
 8 บ้านภกัดีแผ่นดิน

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1.ร้อยละของประชาชน
มีน ้า เพื่อการอุปโภค 
บริโภค 
2.ระบบประปาผลิตน ้า
ที่สะอาดและมีคุณภาพ

ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
 อุปโภค บริโภคที่
สะอาดและเพยีงพอ 
และทั่วถึง

กองช่าง

61,079,000 77,854,000 135,754,000 140,254,000 132,254,000
17 27 39 41 40

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ละสภาพแวดล้อมของ ประชาชนใหส้ามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  2.ประชาชนมีคุณภาพ

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

401 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหมากฝ้าย หมู่ที่ 5 
องค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองหมากฝ้าย

เพื่อให้มีอาคารที่เพียงพอต่อ
จ้านวนเด็ก

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   2,100,000   2,100,000   2,100,000 ร้อยละของเด็ก
นักเรียนนได้รับประโยชน์

มีอาคารเพียงพอต่อ
จ้านวนเด็ก

กองช่าง

0 0 2,100,000 2,100,000 2,100,000
0 0 1 1 1

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
     2.3 แผนงานการศึกษา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ละสภาพแวดล้อมของประชาชนใหส้ามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  2. ประชาชนมีคุณภาพ
  2. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

    2.7 แผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
402 โครงการก่อสร้างสนาม

กีฬาเอนกประสงค์พร้อม
อุปกรณ์และไฟฟา้ส่อง
สว่าง หมู่ 4 บา้นทา่ช้าง

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน 
โดยเฉพาะเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์
โดยการออกก้าลังกายอย่าง
สม่้าเสมอ

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์พร้อมติดตั ง
ไฟฟา้ และอุปกรณ์กีฬา
มาตรฐาน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้
บริหาร

ประชาชนใช้เวลาว่าง
ใหเ้กิดประโยชน์ ด้วย
การเล่นกีฬา และ
ออกก้าลังกายมากขึ น

 กองช่าง

403 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาพร้อมสปอร์ตไลท ์
และอุปกรณ์เคร่ืองออก
ก้าลังกาย หมู่ 7 บา้น
หนองไทย

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน 
โดยเฉพาะเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์
โดยการออกก้าลังกายอย่าง
สม่้าเสมอ

ก่อสร้างสนามกีฬาพร้อม
สปอร์ตไลท ์และอุปกรณ์
เคร่ืองออกก้าลังกาย หมู่ 
7 บา้นหนองไทย

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้
บริหาร

ประชาชนใช้เวลาว่าง
ใหเ้กิดประโยชน์ ด้วย
การเล่นกีฬา และ
ออกก้าลังกายมากขึ น 

 กองช่าง

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
2 2 2 2 2

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว

                                     เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด (KPI)
งบประมาณ

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 159



แบบ ผ.03

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน 
จ้านวน ๑ เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท

22,000 กองคลัง

2 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองพมิพ ์(ปร๊ินเตอร์) ขาว-ด้า จ้านวน 2 
เคร่ืองๆ ละ 12,000 บาท

24,000 24,000 กองคลัง

3 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ ว) 
จ้านวน 1 เคร่ือง

29,000 กองคลัง

4 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึก
พมิพ ์(Ink Tank Printer)

8,000 16,000 กองคลัง

5 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 
19 นิ ว) จ้านวน 1 เคร่ือง

23,000 ส้านักปลัด

6 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึก
พมิพ ์(Ink Tank Printer) จ้านวน 1 เคร่ือง

4,300 ส้านักปลัด

7 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

คอมพวิเตอร์ส้านักงาน All In One ส้าหรับ
การประมวลผล

23,000 23,000 กองคลัง

8 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก 
Inkjet

7,900 ส้านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
บญัชีครภุณัฑ์

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ที่ แผนงาน ประเภทหมวด
งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 160



แบบ ผ.03

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา

9 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก 
Inkjet

7,900 ส้านักปลัด

10 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

คอมพวิเตอร์ส้านักงาน All In One ส้าหรับ
การประมวลผล จ้านวน 1 เคร่ือง

23,000 ส้านักปลัด

11 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

คอมพวิเตอร์ส้านักงาน All In One ส้าหรับ
การประมวลผล

23,000 46,000 23,000 23,000 ส้านักปลัด

12 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก Ink
 Tank Printer

8,000 8,000 8,000 ส้านักปลัด

13 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

คอมพวิเตอร์ส้านักงาน All In One ส้าหรับ
การประมวลผล จ้านวน 1 เคร่ือง

23,000 23,000 23,000 ส้านักปลัด

14 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เคร่ืองส้ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA จ้านวน 
3 เคร่ือง

7,500 7,500 7,501 7,501 ส้านักปลัด

15 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน คอมพวิเตอร์ส้านักงาน All In One ส้าหรับ
การประมวลผล

23,000 23,000 23,000 23,000 ส้านักปลัด

16 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื อโต๊ะท้างานระดับ 3-5 จ้านวน 1 ตัว 
ราคาตัวละ 5,500 บาท

5,500 ส้านักปลัด

17 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื อโต๊ะท้างานระดับ 3-5 จ้านวน 1 ตัว 
ราคาตัวละ 5,500 บาท

5,500 กองคลัง

17 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน โต๊ะท้างานเหล็ก พร้อมกระจก อิลิแกนซ์ 4 
ตัว

26,000 กองคลัง

18 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั น แบบวางแฟม้ 
จ้านวน 2 ตู้ ๆ ละ 2,500 บาท

5,000 ส้านักปลัด

19 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ตู้ทึบกระจกบานเล่ือน แบบกระจก จ้านวน 3
 ตู้ ๆ ละ 6,800 บาท

20,400 กองคลัง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 161



แบบ ผ.03

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา

20 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ฉากกั นห้องแบบผ้า/กระจก จ้านวน 4แผ่น 9,600 ส้านักปลัด

21 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน พดัลมติดผนัง จ้านวน 4 ตัว 6,356 ส้านักปลัด

22 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน แอร์ติดผนัง ขนาด 24,000 บีทีย ูจ้านวน 2
 เคร่ือง

64,800 ส้านักปลัด

23 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน โต๊ะโค้งเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.50x75 cm 
จ้านวน 1 ตัว

4,500 ส้านักปลัด

24 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน โต๊ะประชุม ขนาด กวา้ง 60 ซม. ยาว 1.5 
ม. สูง 75 ซม. จ้านวน 8 ตัว

36,000 ส้านักปลัด

25 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เก้าอี  กวา้ง 57ซม. ยาว58ซม. สูง 85-89
ซม.ที่นั่งปรับระดับสูล-ต้่าได้ จ้านวน 17 ตัว

37,400 ส้านักปลัด

26 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เก้าอี  จ้านวน 50 ตัว 34,500 ส้านักปลัด

27 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ตู้โชวก์ระจก จ้านวน 2 ตู้ 11,180 ส้านักปลัด

28 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เก้าอี  กวา้ง 62 ซม ยาว 60ซม สูง 91-103
 ซม ที่นั่งปรับระดับสูง-ต้่าได้ จ้านวน 3 ตัว

11,700 ส้านักปลัด

29 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เก้าอี ส้านักงาน 2,400 ส้านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 162



แบบ ผ.03

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา

30 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื อเก้าอี ท้างาน ขนาด 
59cmx60cmx102-107cm จ้านวน 2 ตัว

4,800 ส้านักปลัด

31 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 
24,000 บีทีย ูจ้านวน 3 เคร่ือง

97,200 ส้านักปลัด

32 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เคร่ืองเคลือบบัตร (A4) 5,000 ส้านักปลัด

33 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน สวา่นโรตาร่ี 3 ระบบ MAKITA 6,500 ส้านักปลัด

26 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เก้าอี พลาสติก จ้านวน 200 ตัว 51,000 ส้านักปลัด

34 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน  อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
 Card Reader) จ้านวน 2 เคร่ือง

1,400 1,400 1,400 1,400 ส้านักปลัด

35 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน มู่ล่ีบังแดด 13 ช่องหน้าต่าง 39,000 ส้านักปลัด

36 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ตู้เหล็กแบบทึบ 4 ลิ นชัก จ้านวน 2 หลัง 15,800 กองคลัง

37 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เคร่ืองเชื่อมไฟฟา้แบบพกพา พร้อมหน้ากาก
เชื่อมออโต้

15,000 ส้านักปลัด

38 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน รถตัดหญ้าจักรยาน 3 ล้อยางตัน HONDA 15,000 ส้านักปลัด

39 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เคร่ืองเจียร/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ ว 5,500 ส้านักปลัด
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แบบ ผ.03

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา

40 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน รองเท้าบูทผู้ชายสูงพเิศษกันน ้า จ้านวน 3 คู่ 3,000 ส้านักปลัด

41 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ตู้เหล็ก 4 ลิ นชัก 7,900 ส้านักปลัด

42 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื อเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 บี
ทีย ูพร้อมติดตั ง

47,000 47,000 ส้านักปลัด

43 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ตู้ทึบกระจกบานกระจกบานเล่ือน จ้านวน 2
 หลัง ๆ ละ 6,800 บาท

13,600 ส้านักปลัด

44 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ชั นวางเอกสารแบบ 4 ชั น จ้านวน 1 ตู้ 6,500 ส้านักปลัด

45 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน โต๊ะท้างานไม้หน้าเมลามีน ขนาด 
120x60x75 เซนติเมตร จ้านวน 2 ตัว ๆ 
ละ 4,000 บาท

8,000 กองคลัง

46 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน มู่ล่ีบังแดด 30,000 ส้านักปลัด

47 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

คอมพวิเตอร์ส้านักงาน All In One ส้าหรับ
การประมวลผล

23,000 23,000 23,000 23,000 กองคลัง

48 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ้านวน 1 
คัน

59,000 59,000 กองคลัง

49 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เคร่ืองพมิพดี์ด จ้านวน 1 เคร่ือง 9,000 ส้านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 164



แบบ ผ.03

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา

50 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื อเก้าอี ส้านักงาน (ขนาด 
9(W)x60(D)x102-107(H) cm.) จ้านวน 
2 ตัว ราคาตัวละ 2,400 บาท รวมเป็นเงิน 
4,800 บาท

4,800 ส้านักปลัด

51 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื อโต๊ะท้างานระดับ 3-5 จ้านวน 1 ตัว 
ราคาตัวละ 6,300 บาท

6,300 ส้านักปลัด

52 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื อเก้าอี ส้านักงาน (ขนาด 
59(W)x60(D)x102-107(H) cm.) จ้านวน
 3 ตัว ราคาตัวละ 2,400 บาท รวมเป็นเงิน
 7,200 บาท

7,200 กองคลัง

53 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน โต๊ะพบั จ้านวน 50 ตัว 150,000 ส้านักปลัด

54 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

ชุดเคร่ืองเสียงในห้องประชุม จ้านวน 1 ชุด 69,960 ส้านักปลัด

55 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 2,500 ANSI Lumens

27,700 ส้านักปลัด

56 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

ขาตั งไมค์แบบตั งโต๊ะ จ้านวน 3 ตัว 1,800 1,800 1,800 กองช่าง

57 แผนงานงานรักษา
ความสงบ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

หัวฉีดน ้าดับเพลิงหัวฟอก จ้านวน 1 หัว 18,000 ส้านักปลัด

58 แผนงานงานรักษา
ความสงบ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

ถังเคมีดับเพลิง จ้านวน 20 ถัง ถังละ 
1,800 บาท

32,000 ส้านักปลัด

59 แผนงานงานรักษา
ความสงบ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

สายส่งน ้าดับเพลิง 1.5 ยาว 30 เมตร 
จ้านวน 4 ม้วน ๆ ละ 8,000 บาท

32,000 ส้านักปลัด
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แบบ ผ.03

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา

60 แผนงานงานรักษา
ความสงบ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

ท่อดูดน ้าดับเพลิงตัวหนอนผ้าใบ 10 เมตร 
จ้านวน 1 เส้น

7,000 ส้านักปลัด

61 แผนงานงานรักษา
ความสงบ

ครุภัณฑ์ วสัดุดับเพลิง เสื อชูชีพ 3 ล็อค Free Size จ้านวน 15 
ตัว ๆ ละ 500 บาท

7,000 ส้านักปลัด

62 แผนงานงานรักษา
ความสงบ

ครุภัณฑ์ วสัดุยานพาหนะ
และขนส่ง

แผงกั นจราจร ขนาด 1.5 จ้านวน 20 อันๆ 
ละ 3,500 บาท

70,000 ส้านักปลัด

63 แผนงานงานรักษา
ความสงบ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานาหนะ
และขนส่ง

ป้ายหยดุตรวจสามเหล่ียมแบบมาตรฐาน 
ชนิดไฟฟา้ 2 ระบบ (220 VAC,12VPC) 
จ้านวน 4 อันๆละ 33,000 บาท

132,000 ส้านักปลัด

64 แผนงานงานรักษา
ความสงบ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานาหนะ
และขนส่ง

รถรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จ้านวน 1
 คัน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส้านักปลัด

65 แผนงานงานรักษา
ความสงบ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น กรวยจราจร จ้านวน 100 อัน ๆ ละ 600 
บาท

60,000 ส้านักปลัด

66 แผนงานงานรักษา
ความสงบ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น แผงกั นจราจรพลาสติกแบบเติมน ้า (Plastic 
Barrier)

66,000 66,000 66,000 ส้านักปลัด

67 แผนงานงานรักษา
ความสงบ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เล่ือยโซ่ยนต์ 20,000 ส้านักปลัด

68 แผนงานงานรักษา
ความสงบ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 8,600,000 8,600,000 8,600,000 ส้านักปลัด

69 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ชั นวางเอกสาร แบบไม้ 3 ชั น จ้านวน 4 
หลัง ๆ ละ 4,200 บาท

16,800 กองการศึกษา

70 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี  แบบโครงเหล็ก ส้าหรับเด็ก 
จ้านวน 20 ชุดๆ ละ 2,100 บาท

42,000 กองการศึกษา
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แบบ ผ.03

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา

71 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ชั นวางเอกสาร แบบเหล็ก 3 ชั น ขนาดลึก 
42 เซนติเมตร กวา้ง 74 เซนติเมตร สูง 94 
เซนติเมตร จ้านวน 4 หลัง ๆ ละ 3,900 
บาท

15,600 กองการศึกษา

72 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน โต๊ะกิจกรรมเด็กโฟเมก้าพร้อมเก้าอี นั่ง 6 ตัว 
ขนาด 60x120x50 ซม. จ้านวน 4 ชุด ชุด
ละ 3,500 บาท

14,000 14,000 กองการศึกษา

73 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองพมิพ ์(ปร๊ินเตอร์) ขาว-ด้า จ้านวน 1 
เคร่ือง

12,000 กองการศึกษา

74 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (HP) สี จ้านวน 1 
เคร่ือง

4,300 กองการศึกษา

75 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั งถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)

16,000 16,000 16,000 กองการศึกษา

76 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

คอมพวิเตอร์ส้านักงาน All In One ส้าหรับ
การประมวลผล

23,000 23,000 23,000 23,000 กองการศึกษา

77 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 2,300,000 ส้านักปลัด

78 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื อโต๊ะท้างานระดับ 3-5 จ้านวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 11,000 บาท รวมเป็นเงิน 
11,000 บาท

11,000 กองช่าง
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แบบ ผ.03

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา

79 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื อเก้าอี ส้านักงาน (ขนาด 
59(W)x60(D)x102-107(H) cm.) จ้านวน
 2 ตัว ราคาตัวละ 2,400 บาท รวมเป็นเงิน
 4,800 บาท

4,800 กองช่าง

80 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เคร่ืองท้าลายเอกสาร แบบตัดละเอียด
- ท้าลายครั งละ 10 แผ่น

24,600 24,600 24,600 กองช่าง

81 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5,500 5,500 5,500 กองช่าง

82 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  จ้านวน 2 
เคร่ือง

72,000 72,000 72,000 กองช่าง

83 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

จัดซื อเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/LED ขาวด้า 
(30 หน้า/นาที) จ้านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 
7,900 บาท

7,900 กองช่าง

84 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

จัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส้าหรับการ
ประมวลผลแบบที่ 2

30,000 30,000 กองช่าง

85 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ 
จ้านวน 1 เคร่ือง

22,000 กองช่าง

86 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

คอมพวิเตอร์ส้านักงาน All In One ส้าหรับ
การประมวลผล

23,000 23,000 23,000 กองช่าง

87 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานาหนะ
และขนส่ง

รถกระเช้าซ่อมไฟฟา้แบบอเนกประสงค์ 
ขนาด 6 ล้อ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองช่าง

88 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาด 6 
ตัน

2,400,000 2,400,000 กองช่าง
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แบบ ผ.03

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา

89 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี จ้านวน 1 
คัน

150,000 150,000 150,000 กองช่าง

90 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ แท็ปแล็ต 21,000 กองช่าง

91 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (lnkjet Printer) 17,000 กองช่าง

92 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์ 62,000 กองช่าง

93 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

Multifunctionชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวด้า

9,000 9,000 9,000
กองช่าง

94 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

คอมพวิเตอร์ส้านักงาน All In One ส้าหรับ
การประมวลผล 69,000 69,000 69,000

กองช่าง

95 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก 
Inkjet 7,900 7,900 7,900

กองช่าง

95 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
ส้าหรับกระดาษขนาด A3 6,300

กองช่าง

96 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เคร่ืองส้ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA จ้านวน 
2 เคร่ือง 5,000 5,000 5,000

กองช่าง

97 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนแบบกระจก จ้านวน 
2 ตู้ๆ ละ 6,800 บาท

13,600 กองช่าง

98 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ตู้เก็บเอกสารบานทึบ ชนิด2 บาน จ้านวน 2
 ตู้ๆ ละ 6,000 บาท

12,000 กองช่าง
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แบบ ผ.03

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา

99 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน  อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
 Card Reader) จ้านวน 2 เคร่ือง

1,400 1,400 1,400 1,400 กองช่าง

100 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้ารวจ กล้องวดัมุม 110,000 110,000 กองช่าง

101 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้ารวจ ชุดเป้าวดัระยะ จ้านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 
6,000 บาท

6,000 กองช่าง

102 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้ารวจ ล้อวดัระยะ จ้านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 8,000 
บาท

8,000 กองช่าง

103 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้ารวจ ซื อเคร่ืองหาพกิัดด้วยสัญญาณดาวเทียม 
จ้านวน 1 เคร่ือง

25,000 25,000 25,000 กองช่าง

104 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 7,000 กองช่าง

105 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

ไมค์ลอยชุด 4 ตัว จ้านวน 1 ชุด 7,500 7,500 7,500 กองช่าง

845,500 3,969,796 15,584,900 17,474,601 12,299,301รวม
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์   

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้   

 1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 

 

 

 

แนวทางการพิจารณา คะแนน 
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
1.3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
     (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
     (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 
     (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 
     (4) วิสัยทัศน์ 5 
     (5) กลยุทธ์ 5 
     (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 
     (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 
     (8) แผนงาน 5 
     (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 

คะแนนรวม 100 
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2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

แนวทางการพิจารณา คะแนน 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
2.5 โครงการพัฒนา 60 
      (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
     (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 
     (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

5 

      (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี 5 
     (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

5 

      (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 
      (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 
     (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง     
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

5 

     (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) 5 
     (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
     (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

5 

     (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 
คะแนนรวม 100 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง     
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้า
พ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ        
T-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้   
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ      
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเ พ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทางการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
           และสังคมแห่งชาติ 

(5) 

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

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

(5) 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
คะแนนรวม 100 
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6. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
1. การสรุป
สถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ( ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT 
Anslysis/Demand (Demand Anslysis)/Global และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินั่งเอง ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวน
ที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

10  

3. การประเมิน 
ผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้ เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด า เนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิพล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Anslysis/Demand (Demand Anslysis)/Global และ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ ( Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  

5.โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 60  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

(5) 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ  
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผลวิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมวัยอย่าง
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value – Based   Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 
 

(5)  

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้ พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการให้เกิดเพ่ือ
ความยั่งยืนซึ่งมีลักษณะที่จะท าให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการ ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
Economy (2) ความมีประสิทธิภาพ Efficient (3) ความมี
ประสิทธิพล Effectiveness (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา
ท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม Equity (5) ความโปร่งใส 
Transparency 

(5)  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการาคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มี การก าหนดดั ชนี ชี้ วั ดผล งาน  ( KPI)  ที่ ส ามารถวั ด ได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์
ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความ
เป็นไปได้ มีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและ
สามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็น
จริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

 
7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

     โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูล
ต่างๆ จาก 

7.1 ใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ   
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model 

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

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-

Solving Method   
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method)  
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
(10) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)  
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ    

ข้อ (1) – (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้  
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7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 
(Time) เป็นไปตามท่ี ก าหนดไว้หรือไม่  

7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร  
7.4 วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs)  
7.5  ผลกระทบ (Impact)    

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบ

วัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและประเมินผล
โครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร  

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  
4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   
ข้อ 30 (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541 ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศให้เป็นระยะเวลา    ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

และ ข้อ 29 (3) ก าหนดว่า รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี   

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต   
4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท าสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)  
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการชี้ว่า องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน

จะพัฒนาเติบโต และอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 
ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย  

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง  (Political Environment)   
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ  (Economic Environment)   
 
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม  (Social Environment) และ  
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ  (Technology)   
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 จากแผนภาพ อบต. มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว 
เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลง ไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้  

  1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง  
  หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้ เป็น               
2 ระดับ ได้แก่ การเมือง ระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับ
รั ฐ บ าลสมาชิ ก สภาผู้ แ ทน ราษฎร  สม าชิ ก วุ ฒิ ส ภ า  ใ นส่ ว นขอ งก า ร เ มื อ ง ร ะดั บท้ อ ง ถิ่ น นั้ น                            
ยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต.                 
หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น  
  ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ 
ยังมีอิทธิพลต่อ การเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือ ช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลาง
มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็น พรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง 
เป็นต้น 

     ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่น จะเป็น
อย่างไรนั้น  ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติ 
ซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวม

พัฒนา  เติบโต  อยู่รอด องค์การ 

(Organization) 

สังคม 

(Social) 

การเมือง 

(Political) 

เศรษฐกิจ 

(Economic) 

วิทยาการ 

(Technology) 
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อ านาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่
จะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลาเพ่ือบริหาร
จัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าว ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับ
ท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการ
ตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหว และการ
เปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะ
การเมืองท้องถิ่นเหล่านี้  มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท. ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 
ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความ ต้องการของคนในท้องถิ่น ก็ต้องเป็นหน้าที่      
ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมายให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อม           
ของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อย่างแท้จริง  

  2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง  
  เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ
ปัญหาอ่ืนๆ ที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก  ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกัน
หนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆ จาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างาน หาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมี
ส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจน ของประชาชนจะสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับนโยบาย ประชานิยมไปโดยปริยาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การสร้าง
กระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึง - แห่งตน”  และ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนา ในประเด็นนี้  

  3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง  
  ชุ ม ช น แ ต่ ล ะ ชุ ม ช น มี ส ภ า พท า ง สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น  ดั ง นั้ น                      
การปฏิบัติ งานในแต่ละพ้ืนที่ก็ต้อง เผชิญกับสภาพทางสั งคมและวัฒนธรรมที่ แตกต่างกัน เช่น                 
บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคน คริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่               
เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่ เป็นสังคมทุติยภู มิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชน              
ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท. เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็น
สังคมท่ีประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ มากมาย เป็นต้น  
    สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่น
มากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น
ที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคม ท้องถิ่นยุคปัจจุบันต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม 
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เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆ กันได้หมด  การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือ
แก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้น   ได้อย่างไร  

  4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง  
  ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุง ให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการ
ต่างๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่น ให้ความส าคัญในการอ่าน
หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา    

4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือ
น าไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย  มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะผลจากการพัฒนา โดยอิงการ
คาดการณ์การพัฒนาต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้  

  1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.  
  บริบทภายใน  
  - การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
  – ความเหลื่อมล้ า  
  - ความเป็นเมือง  
  - การบริหารจัดการภาครัฐ  
  บริบทภายนอก  
  - การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก  
  - การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว  
  - ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น  
  - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  - วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda) 
 
  2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น 
 การเข้าสู่ AEC หรือ Asean Economics Community     
  AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 
ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้
มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ 
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อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบาง
ชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)  
  Asean รวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558  ณ วันนั้นจะท าให้ ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทาง
ที่จะให้ AEC เป็นไปคือ  
  1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  
  2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง  
  3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน  
  4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก  

 จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน     
5 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้   

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้าน ไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน 
หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ ายจราจรที่มี ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศ ที่จ าเป็น เป็นต้น   

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย  
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทย ท างานกับคน
ต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัมเกิดข้ึน และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชา
ทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากชนชั้นที่มีปัญหา คนจะ
ท าผิดกฎหมายมากขึ้น เนื่องจากไม่รู้กฎหมาย  

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย ต้องเร่งพัฒนาอ่างเก็บน้ าคลองเกลืออันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของต าบล  เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว   

 4. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร 
  การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ  สาเหตุที่เกิดจาก
คนไทยคือการเพ่ิมขึ้น ของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างชาติแล้วไม่มีที่ท ากิน ปัญหาการเข้ามาใช้แรงงาน การแย่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่รู้คุณค่า 
โดยขาดการควบคุมดูแล   
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 5. การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง
ปัญหาการก่อการร้ายที่ เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง การ
บริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการ
อนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน กัมพูชา เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท า
นิติกรรมต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
จ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่ สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ    
   
 


