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และสร๎างสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เพ่ือประกาศถึงความยิ่งใหญํและอิทธิพลครอบครองดินแดนแหํงนี้ขึ้นมาแทน เชํน ปรางค์
กูํท่ีชัยภูมิ นั่นก็คือ สงครามแยํงชิงความเป็นใหญํทางศาสนชนพ้ืนเมืองเดิมที่เคยอาศัยอยูํก็คงจะหลบลี้หนีภัยไปอาศัย
ถิ่นอ่ืน ท าให๎ชุมชนลํมสลายลงไปกลายเป็นปุารกร๎างวํางเปลําขึ้นมาบดบังซากบ๎านเมืองหรือคูคลองแตํ เดิมที่เคยอาศัย
อยูํก็คงหลบลี้หนีภัยไปอาศัยถิ่นอ่ืน ท าให๎ชุมชนลํมสลายลงไปเป็นปุารกร๎างวํางเปลําขึ้นมาบดบังซากบ๎านเมืองหรือคู
คลองแตํเดิม นั่นก็คือสาเหตุหนึ่งซึ่งสันนิษฐานกันวํานําจะมีความเป็นไปได๎ที่ชาวบ๎านชาวเมืองอพยพหาที่ในการท ามา
หากินตั้งหลักแหลํงอาศัยอยูํและเนื่องจากสภาพทางภูมิประเทศรวมทั้งที่ตั้งท าเลเหมาะสม ดินและน้ ามีความอุดม
สมบูรณ์ เอ้ือประโยชน์ตํอการประกอบอาชีพในการเกษตรด๎วยทรัพยากรปุาไม๎มาก ฝนตกต๎องตามฤดูกาล ผลผลิตจาก
แรงกายที่ท าตอบแทนให๎ผลคุ๎มคําจึงมีผู๎คนชักชวนกันอพยพอยูํกันเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อบ๎านเรือนขยายออกไปเพ่ือ
ท าอยูํท ากินพ้ืนที่ท านาปลูกข๎าวจึงได๎พบซากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่เป็นศิลปะในยุคเกํากํอนถูกทิ้งร๎างทับถม
ซุกซํอนอยูํ ตํอมาภายหลังการพบโบราณวัตถุจึงได๎มีนักวิจัยมาศึกษาวิเคราะห์ตามหลักฐานที่ปรากฏบํงชี้ในทาง
โบราณวัตถุ  จึงได๎มีนักวิจัยมาศึกษาวิเคราะห์ตามหลักฐานที่ปรากฏบํงชี้ในทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์และยุค
สมัยทางศิลปะสรุปไปในแนวทางเดียวกัน สถานที่แหํงนี้เคยเป็นบ๎านเมือง หรือมีคนอยูํอาศัยเจริญเรื่อยมาเป็นล าดับ 
ตรงยุคสมัยที่เรียกกันวําทวารวดี และบ๎านเมืองมีการเสื่อมโทรมลํมสลายด๎วยสาเหตุมาปรากฏแจ๎งชัด เพียงเป็นการ
คาดเดาหรือสันนิษฐานกันไว๎เทํานั้น 

  ประชาชนชาวบ๎านที่อพยพมาอยูํ ณ ที่เป็นบ๎านคอนสวรรค์ในปัจจุบันสันนิษฐานวํานําจะเป็นกลุํม
เชื้อสายไทย-ลาวทางเวียงจันทร์หรือจ าปาศักดิ์ที่เคยมีประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกันในกรณีเจ๎าอนุว งศ์ 
เมื่อสมัยต๎นรัตนโกสินทร์มานี้เองจากการสังเกตลักษณะโครงสร๎างทางกายภาพ เชํน ล าตัว สีผิว โครงรูปใบหน๎า กับ
ส าเนียงภาษาแล๎ว  หากจะนับย๎อนถอยหลังการกํอตั้งหมูํบ๎านนําจะพออนุมานได๎วํา คงจะอยูํรวมกันกับการตั้งเมือง
ชัยภูมิ โดยนายแลหรือพระยาแล เมื่อปี พ.ศ. 2360 ได๎อพยพผู๎คนมาอยูํก็คงจะเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมา  
เพราะเนื่องด๎วยพระยาแลมาตั้งเมืองอยูํแถวถิ่นบริเวณนั้นกํอนที่จะขยับขยายหาที่ท ากินที่อุดมสมบูรณ์ไปสูํแหลํงอ่ืนถ๎า
หากเปรียบเทียบแล๎วบ๎านคอนสวรรค์ก็จะเป็นเมืองขึ้นมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 3 
แหํงกรุงรัตนโกสินทร์ (หรือประมาณ 191 ปี ลํวงมาแล๎วนับถึงปี พ.ศ.2551) ประชาชนที่อพยพมาอยูํใหมํในที่ที่เป็น
บ๎านคอนสวรรค์ปัจจุบันก็ได๎อยูํท ากินและขยายเผําพงศ์สืบตํอตระกูลกันตํอมาเรื่อยๆ จนขยายเป็นชุมชนใหญํดัง
ปรากฏอยูํในปัจจุบัน 

  ส าหรับชื่อบ๎าน ครสวรรค์ หรือคอนสวรรค์นั้นมาตั้งแตํเมื่อไมํนานมานี้เองในสมัยที่หลวงภิบาลมาเป็น
ผู๎ปกครองดูแล (กํอน พ.ศ. 2493 หรือเมื่อห๎าสิบกวําปีมานี้เอง) ตามค าบอกเลําของผู๎สูงอายุ และตรงกับเรื่องที่นาย
พร๎อม บ ารุงเชื้อ ได๎เขียนและพิมพ์ไว๎ในหนังสือฉลองพระอุโบสถวัดคอนสวรรค์นั้น จึงขอแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
เล็กน๎อยส าหรับชื่อบ๎าน “ครสวรรค์” ที่คนรุํนเกํากํอนเขียนและใช๎เป็นนามของบ๎าน ค าวํา “คร”  ในความหมายนําที่
จะอนุมานมาจากค าวํา “นคร” ที่มีความหมายวํา  เมืองหรือนาคร  ที่แปลวําชาวเมือง  หรือชาวกรุง ซึ่งก็คงหมายถึง
วําสุขกายสบายใจ แปลให๎ได๎ใจความก็คือเป็นบ๎านเมืองนครอันรื่นรมย์ใจไปด๎วยความสงบสุขเปรียบได๎ดังอยูํเมืองฟูา
เมืองสวรรค์ของเทวดา ไมํวําคนหรือสัตว์ที่ได๎เข๎ามาอยูํอาศัยตํางก็หลงใหล อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากมีความอุดม
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สมบูรณ์ในด๎านทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม๎ดินดี ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได๎ผลงามนําจะเป็นดังนี้ แตํตํอมาในภายหลังได๎
เขียนค าวํา “คอน” แทน ซึ่งค านี้ความหมายตามพจนานุกรมบอกวํา ไม๎ท่ีท าไว๎ให๎นกจับหรือเกาะ เป็นที่จับของนก พอ
น ามาแปลรวมกับค าวํา สวรรค์  เลยกลายเป็นสวรรค์ของนกกาที่มีแหลํงอาหารหากินอยํางอุดมสมบูรณ์จนลืมกลับ
คอนกับถิ่นที่อยูํหรือกลับรังเดิม แทนที่จะกลายเป็นสวรรค์ของคนที่มาอาศัยท ามาหากินในถิ่นนี้ และอีกสํวนหนึ่งที่มีผู๎
ตั้งข๎อสังเกตไว๎วํา ชื่อบ๎านคอนสวรรค์นําจะมาจากล าคอนสวรรค์ที่เป็นวัฒนธรรมของคนทางฝั่งซ๎ายแมํน้ าโขงที่อพยพ
มาตั้งถิ่นฐานอยูํที่เป็นบ๎านเรือนในปัจจุบัน หรือแม๎กระทั่งวัฒนธรรมการน าข๎าวปลาอาหารใสํตะกร๎าใบเดียวของ
ผู๎สูงอายุในชุมชน แล๎วหายคอนไปท าบุญถวายทานแดํพระภิกษุสงค์ที่วัดเพ่ือให๎ได๎รับผลบุญอันเป็นหนทางที่จะไมํตก
ไปสูํอบายมุข เพ่ือหวังที่จะให๎ไปอยูํเมืองฟูาเมืองสวรรค์ยามเมื่อสังขารจากโลกนี้ไปแล๎ว ปัจจุบันก็อยากที่จะฝากไว๎ให๎
ชํวยกันคิดและพิจารณาด๎วยวํา  ความหมายของชื่อบ๎านนามเมืองสิ่งใดนําจะเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลมีน้ าหนักนําเชื่อถือ
มากกวํา และส าหรับประวัติการตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อบ๎านก็มิได๎มีหลักฐานบันทึกบํงชี้แนํชัดวําใครเป็นผู๎ตั้งชื่อและ
เปลี่ยนไปตั้งแตํเมื่อใดสมัยใด ปัจจุบันบ๎านคอนสวรรค์ ชื่อของหมูํบ๎านนั้นได๎ใช๎เป็นชื่อของต าบลและอ าเภอไปพร๎อมๆ 
กันด๎วย 
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ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค ์

        เพ่ือให๎ทราบถึงข๎อมูลทั่วไป ได๎แกํที่เก่ียวข๎องกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน ได๎แกํ ระบบการบริหารสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ด๎านเศรษฐกิจ 
ได๎แกํการประกอบอาชีพ ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได๎ ด๎านสังคม ได๎แกํ การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและด๎านการเมืองการบริหาร ได๎แกํ โครงสร๎างและกระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และ
เครื่องมืออุปกรณ์ตําง ๆ และทรัพยากรธรรมชาติ ข๎อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท๎องถิ่น 

2.1 ข้อมูลสภาพทั่วไป 
       2.1.1 ที่ตั้ง 

องค์การบริหารสํวนต าบลคอนสวรรค์ ตั้งอยูํ เลขที่ 9 บ๎านคอนสวรรค์ หมูํที่ 9 ต าบลคอนสวรรค์  
อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยูํทางทิศตะวันออกของอ าเภอคอนสวรรค์ ระยะหํางจากอ าเภอคอนสวรรค์ 
ประมาณ 5 กิโลเมตร  

อาณาเขตของต าบล 
ทิศเหนือ ติดตํอกับต าบลโคกมั่งงอย, ศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

  ทิศใต ๎  ติดตํอกับต าบลยางหวาย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
  ทิศตะวันออก ติดตํอกับต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญํ จังหวัดขอนแกํน 
  ทิศตะวันตก ติดตํอกับต าบลบ๎านโสกและยางหวาย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

2.1.2 เนื้อที ่
องค์การบริหารสํวนต าบลคอนสวรรค์ มีพ้ืนที่ประมาณ  49.54 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

32,000 ไรํ 
2.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

โดยทั่วไปต าบลคอนสวรรค์สํวนใหญํจะเป็นพ้ืนที่ราบลุํม  จะมีที่ดอนบ๎างในทางทิศตะวันตก เฉียง
เหนือ 

ทางทิศตะวันออกจะติดแมํน้ าชีและล าน้ าก่ า ลักษณะดินมีการระบายน้ าดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึง
ต่ า   
              -  ลักษณะภูมิอากาศ 

มี 3 ฤดู ได๎แกํ ฤดูร๎อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
-  ลักษณะของดิน 

ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินรํวนปนทรายหรือดินรํวนสีน้ าตาล พ้ืนราบเหมาะแกํการเพาะปลูกข๎าว 
- ลักษณะของแหล่งน้ า 
- แหล่งน้ าธรรมชาติ   

แหลํงน้ าธรรมชาติไหลผําน ได๎แกํ ล าน้ าชี  ล าน้ าก่ า บึงอ๎อ (เป็นแหลํงอนุรักษ์สัตว์น้ า) 
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- แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
-  ฝาย     4    แหํง 
-  บํอน้ าตื้น  25    แหํง 
-  บํอโยก    -   แหํง 
-  ระบบประปาหมูบ๎าน 15   แหํง 
-   ถังเก็บน้ าฝน                15                 แหํง 

มีแหลํงน้ าธรรมชาติไหลผําน  
 -  ล าน้ า  ล าห๎วย จ านวน    5 แหํง 
 -  บึง  หนองและอ่ืนๆ จ านวน   16 แหํง 
หมูํที่ 1 ล าห๎วยดูํ        
หมูํที่ 2 ล าห๎วยเสียว        
หมูํที่ 3 ล าห๎วยเสียว,ล าห๎วยไผํ       
หมูํที่ 4 คลองสํงน้ าหนองทอน (จากล าห๎วยเสียว), หนองทอน, หนองโง๎ง   
หมูํที่ 5 ล าห๎วยเสียว,สระประมง        
หมูํที่ 6 ล าน้ าก่ า 2 ฝั่ง,(จากสะพานใหญํถึงกกสีเสียด)     
หมูํที่ 7 หนองหวายใหญํ,หนองค๎า,หนองโง๎งน๎อย,หนองเรือ,ล าน้ าก่ า      
หมูํที่ 8 หนองหวาย,หนองอ๎อ,หนองไขํนุํนปากทําแก,หนองสรวง,คลองงูเหลือม,หนองหมากข้ี 
หมูํที่ 9 หนองธ ามรงค์,หนองพระ,กุดจระเข,๎หนองแวง     
หมูํที่ 10 หนองผือ,หนองเตําน๎อย,หนองอ๎อ,หนองกุํม,หนองเบ็น,หนองขุมดิน,หนองผักแฮด,หนอง

เรือ, หนองหมาไน,        
หมูํที่ 11 ห๎วยขี้เหล็ก,หนองอ๎อ,ล าห๎วยประดูํ      
หมูํที่ 12 ล าห๎วยเสียว        
หมูํที่ 13 ล าห๎วยประดูํ (มีฝาย 2 ชุด)       

     หมูํที่ 14 หนองหลวง,หนองค๎า,หนองระเริง,ห๎วยเสียว         
          หมูํที่ 15 กุดจระเข๎,หนองระเริง,หนองขุมดิน,หนองกระดังงา,คลองบ๎าน,หนองแสง, 
                 หนองหัวบุํง,หนองอ๎อทําแฮ,หนองหอย,หนองมน,คลองงูเหลือม,ล าน้ าก่ า            

-  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในพ้ืนที่อยูํในเขตปุาไม๎ปุาชุมชน 
- ปุาชุมชนบ๎านนาโจด  เนื้อที่ 10.25 ไรํ  เป็นปุาสงวนแหํงชาติ 
- ปุาชุมชนบ๎านโนนโพธิ์ เนื้อที่ 40.75 ไรํ  เป็นปุาสงวนแหํงชาติ 
- ปุาชุมชนบ๎านนาเสียว เนื้อที่ 48.50 ไรํ  เป็นปุาสงวนแหํงชาติ 
- ปุาชุมชนบ๎านหนองโก เนื้อที่ 2.50   ไรํ  เป็นปุาตาม พรบ. ปุาไม๎  พ.ศ. 2484 
- ปุาชุมชนบ๎านโนนโพธิ์ เนื้อที่ 40.75 ไรํ  เป็นปุาตาม พรบ. ปุาไม๎  พ.ศ. 2484 
- ปุาชุมชนบ๎านนาเสียว เนื้อที่ 48.50  ไรํ  เป็นปุาตาม พรบ. ปุาไม๎ พ.ศ.  2484 
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2.1.4  จ านวนหมู่บ้าน 
          องค์การบริหารสํวนต าบลคอนสวรรค์ มีทั้งหมด 15 หมูํบ๎าน โดยแยกพ้ืนที่ปกครองออกเป็น 15 

หมูํบ๎าน ดังนี้ 
หมู่ที ่ หมู่บ้าน  
1 บ๎านจอก 
2 บ๎านจอก 
3 หนองชาติ 
4 หนองทอน 
5 นาเสียว 
6 โนนโพธิ์ 
7 โนนขุนทิพย์ 
8 คอนสวรรค์ 
9 คอนสวรรค์ 
10 หนองโก 
11 คอนสวรรค์ 
12 บ๎านจอก 
13 บ๎านจอก 
14 โนนโพธิ์ 
15 คอนสวรรค์ 
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2.1.5 พื้นที่ต าบลคอนสวรรค์ 
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2.1.6 จ านวนประชากร 
 ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  5,594 คน แยกเป็นชาย  2,773  คน หญิง  2,821 คน มีความหนาแนํนเฉลี่ย     

 115.89 คนตํอตารางกิโลเมตร เนื้อที่ท้ังหมดประมาณ 49.54 ตารางกิโลเมตร (ข๎อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 25๖5) 

หมูํที ่ หมูํบ๎าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บ๎านจอก ๒4 6 30 40 

2 บ๎านจอก 7 ๑0 ๑7 ๒๕ 

3 หนองชาต ิ ๒5 ๑8 ๔3 ๒8 

4 หนองทอน ๑79 ๒11 ๓90 ๑64 

5 นาเสียว ๑๘6 ๒๒3 ๔09 ๑๔9 

6 โนนโพธิ ์ 296 280 ๕76 ๒43 

7 โนนขนุทิพย ์ ๙7 ๙9 ๑๙6 76 

8 คอนสวรรค์ ๔70 ๔75 ๙45 ๒๗9 

9 คอนสวรรค์ ๓43 ๓52 ๗12 ๒64 

10 หนองโก ๑๙0 ๑81 ๓๘1 ๑55 

11 คอนสวรรค์ ๓59 ๓53 ๗12 ๒65 

12 บ๎านจอก ๒6 21 47 30 

13 บ๎านจอก ๒1 21 ๔2 ๖๓ 

14 โนนโพธิ ์ ๒75 ๓21 596 ๒48 

15 คอนสวรรค์ ๒๔2 ๒31 ๔73 155 

 รวม 2,773 2,821 5,594 ๒,187 
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2.2 สภาพเศรษฐกิจ 
          2.2.1 การเกษตร 
            ราษฎรสํวนใหญํประมาณร๎อยละ 79.99 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได๎แกํท านาข๎าว พืชไรํ 

ไม๎ยืนต๎น พืชสวน ทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และสถานที่เพาะสัตว์น้ า  
          2.2.2 การประมง 

                       ต าบลคอนสวรรค์มีการประมงท่ัวไปตามฤดูกาลน้ าหลาก 
          2.2.3 การปศุสัตว์ 
            ต าบลคอนสวรรค์มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมูํบ๎านของต าบล 

คอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
          2.2.4 การบริการ 
มีรีสอร์ท ในพ้ืนที่              จ านวน      2   แหํง    
มีโรงสีข๎าวขนาดเล็กในพื้นที่  จ านวน    13   แหํง        
มีร๎านค๎า                       จ านวน    30   แหํง 
มีปั๊มน้ ามันและแก๏ส           จ านวน     1    แหํง 
มีร๎านซํอม                     จ านวน     8    แหํง 
          2.2.5 การท่องเที่ยว 
           เมืองโบราณบ๎านคอนสวรรค์ เป็นแหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานและศาสนสถาน

ของต าบลคอนสวรรค์และอ าเภอคอนสวรรค์ 
          2.2.6 อุตสาหกรรม 

                       ต าบลคอนสวรรค์ ไมํมีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
    2.2.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- กลุํม ธกส.     1 กลุํม 
- กลุํมออมทรัพย์     8 กลุํม 
- กลุํมเกษตร     1 กลุํม 
- กลุํมสามัคคี 41    1 กลุํม  
- กลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิต   1 กลุํม 
- กลุํมสหกรณ์การเกษตร    1 กลุํม 
- กลุํมปลูกกล๎วยหอม    1 กลุํม 
- กลุํมเพาะเห็ด     1 กลุํม 
- กลุํมถ่ัวเหลืองแปรรูป    2 กลุํม 
- กลุํมทอและแปรรูปสื่อกก   9 กลุํม 
- กลุํมสหกรณ์ผู๎ใช๎น้ าประปา   2 กลุํม 
- กลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิต   5 กลุํม 
- กองทุนหมูํบ๎าน     9 กลุํม 
- กลุํมอาชีพทอผ๎ามัดหมี่    4 กลุํม 
- กลุํมจักสาน     2  กลุํม 
- กลุํมท าเฟอร์นิเจอร์จากก๎านตาล   1 กลุํม 
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- กลุํมทอหมวกไหมพรม    1 กลุํม 
- กองทุนเงินล๎าน     1 กลุํม 
- กองทุนแก๎ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)  2 กลุํม 
- กองทุนสงเคราะห์ราษฎร   1 กลุํม 
- กองทุนแมํของแผํนดิน    1 กลุํม 
- กลุํมจักรสานมวยนึ่งข๎าว    1 กลุํม 
- ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ    2 กลุํม 
- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   1 กลุํม 
- กลุํมทอผ๎าขิด     1 กลุํม 
- กลุํมเลี้ยงปลาดุกในบํอพลาสติก   1 กลุํม 
- กองทุนสัจจะ     1 กลุํม 
          2.2.8 แรงงาน 
            ราษฎรสํวนใหญํประมาณร๎อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได๎แกํ ท านา ปลูกข๎าว  

พืชไรํ ไม๎ยืนต๎น ไม๎ผล พืชสวน ทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ที่เหลือ
ประกอบอาชีพสํวนตัว และรับจ๎าง 

2.3 สภาพสังคม 
       2.3.1 การศึกษา 

                  -  มีโรงเรียนประถมศึกษา(รวมถึงขยายโอกาสถึง ม.3)  จ านวน  2  แหํง 
              โรงเรียนบ๎านคอนสวรรค์  จ านวนนักเรียนประมาณ               162   คน 
              โรงเรียนบ๎านโนนโพธิ์   จ านวนนักเรียนประมาณ            106   คน 
                  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกํอนวัยเรียน  2  แหํง ได๎แกํ 

         1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านคอนสวรรค์ จ านวนนักเรียนประมาณ       42   คน 
         2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโนนโพธิ์     จ านวนนักเรียนประมาณ       25   คน 

                   - การศึกษานอกระบบ (กศน.คอนสวรรค์)   
   ในพ้ืนที่มีการศึกษานอกระบบ (กศน.คอนสวรรค์)   1   แหํง 

                 2.3.2  สาธารณสุข 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลคอนสวรรค์ ตั้งอยูํหมูํที่ 9 บ๎านคอนสวรรค์   1 แหํง 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน               10 แหํง 

       2.3.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1. ปูอมยามต ารวจ  จ านวน  1  แหํง 
2. สถานีดับเพลิง มีจ านวน 1 แหํง 
 - สถานที่ตั้ง ณ องค์การบริหารสํวนต าบลคอนสวรรค์ 
3. ศูนย์ปูองกันภัยฝุายพลเรือน มีจ านวน 1 แหํง 
 - สถานที่ตั้ง ณ องค์การบริหารสํวนต าบลคอนสวรรค์ 
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          ๔. จุดตรวจประจ าหมูํบ๎าน มีจ านวน 2 แหํง ดังนี้ 
           - บ๎านคอนสวรรค์  หมูํที่  9  มีจ านวน 1 แหํง 
           - บ๎านนาเสียว  หมูํที่  5  มีจ านวน 1 แหํง 

 
                 2.3.4 การสังคมสงเคราะห์ 

 - ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริมอาชีพผู๎สูงอายุต าบลคอนสวรรค์ 
 - ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารสํวนต าบลคอนสวรรค์ 
 - ศูนย์ชํวยเหลือสังคม (OSCC) 
 - ชมรมผู๎สูงอายุ (โรงเรียนผู๎สูงอายุ) 

 
                 2.3.5 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
                   การนับถือศาสนา 
ประชาชนในต าบลนับถือ ศาสนาพุทธ  โดยมีข๎อมูลศาสนสถาน  ดังนี้ 
วัด 6  แหํง ส านักสงฆ์  2  แหํง  ได๎แกํ     
-  วัดนภาลัย  บ๎านคอนสวรรค์  หมูํที่  11 
-  วัดศรีวิลัย  บ๎านคอนสวรรค์  หมูํที่  15 
-  ส านักสงฆ์ชัยมงคล  บ๎านโนนขุนทิพย์ หมูํที่  7   
-  วัดบ๎านหนองทอน    หมูํที่  4 
-  วัดบ๎านนาเสียว     หมูํที่  5 
-  ส านักสงฆ ์(วัดปุา) บ๎านโนนโพธิ์   หมูํที่  6 
-  วัดบ๎านโนนโพธิ์     หมูํที่  ๑๔ 
-  วัดบ๎านหนองโก     หมูํที่  10 

                  ประเพณีและงานประจ าปี 
งานประเพณีต าบลคอนสวรรค์มีเชํนเดียวกับประเพณีทั่วไปของภาคอีสาน เชํน ประเพณีวันเข๎าพรรษา 

ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีท าบุญเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ประชาชนสํวนใหญํ รักความสงบมีความสุขอยูํงํายๆ  
ให๎ความเคารพนับถือผู๎มีคุณธรรมและอาวุโส เชํน 

ประเพณีลอยกระทง ในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน มีการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎าน  

ชํวงเดือนเมษายน งานนมัสการพระใหญํใบเสมาประจ าปีและสรงน้ าผู๎สูงอายุ 
ประเพณีท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหมํในเดือนมกราคม เป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่ประชาชนได๎ท าบุญตักบาตรเพ่ือ

ความเป็นสิริมงคล  
งานบุญกฐิน ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ท าบุญถวายกฐินจตุปัจจัยมีการสมโภช 
กันยายน – ตุลาคม  งานวันสารทไทย (งานสลากภัต) เวียนกันเป็นเจ๎าภาพทุกหมูํบ๎าน 
         ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 ภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีโดดเดํน  คือ  
 - ทอผ๎าขิด 



๒๒ 

 

                                                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )          
                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์    

 

- ผ๎าไหมมัดหมี ่
- ผ๎าเกร็ดเตํา 
- กระติบข๎าว 
- ตะกร๎า 
- ทอเสื่อกก 
ภาษาถ่ิน คือ  ภาษาอีสาน 
 

                  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
                     สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเดํน  คือ  

- ทอผ๎าขิด 
- ผ๎าไหมมัดหมี ่
- ผ๎าเกร็ดเตํา 
- กระติบข๎าว 
- ตะกร๎า 
- ทอเสื่อกก หมูํที่ 1 

 
2.4 การบริการข้ันพื้นฐาน 
       2.4.1 การคมนาคม 
                การติดตํอระหวํางต าบล อ าเภอ จังหวัด รวมทั้งการคมนาคมในเขตต าบล และหมูํบ๎าน มีรายละเอียด
ดังนี้  การเดินทางจากส านักงานองค์การบริหารสํวนต าบลคอนสวรรค์  ไปอ าเภอคอนสวรรค์ ระยะทาง  5  กิโลเมตร  
                การเดินทางจากส านักงานองค์การบริหารสํวนต าบลคอนสวรรค์ ไปยังจังหวัดชัยภูมิ สามารถเดินทางตาม
ทางหลวงแผํนดิน หมายเลขทะเบียน 2054 ไปบ๎านลาดใหญํ ระยะทาง 24 กิโลเมตร ตํอจากบ๎านลาดใหญํไปจังหวัด
ชัยภูมิ ระยะทาง 20 กิโลเมตร และเดินทางตามถนน รพช. สายไทรงาม - หนองแดงน๎อย เลี้ยวตามถนน สายชัยภูมิ - 
ชุมแพ ระยะทาง 32 กิโลเมตร 
                การคมนาคมเชื่อมระหวํางต าบล และหมูํบ๎าน เป็นสภาพถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง ซึ่ง
อยูํในความรับผิดชอบของส านักงาน รพช. จังหวัดชัยภูมิ ส านักงานโยธาธิการ และถนนองค์การบริหารสํวนต าบล 
สามารถติดตํอเชื่อมโยงกันทั่วทุกหมูํบ๎าน 

2.5 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
องค์การบริหารสํวนต าบลคอนสวรรค์ มีองค์ประกอบในการบริหารงาน 2 ฝุาย ดังนี้ 
1. ฝุายนิติบัญญัติประกอบด๎วย ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล รองประธานสภาฯ 
มีหน๎าที่ ด าเนินกิจการของสภาองค์การบริหารสํวนต าบลคอนสวรรค์ และด าเนินการประชุมให๎

เป็นไปตามระเบียบ ข๎อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารสํวนต าบลคอนสวรรค์ 
2. ฝุายบริหารประกอบด๎วย นายกองค์การบริหารสํวนต าบลคอนสวรรค์ รองนายก ฯ คนที่ 1  

รองนายก ฯ คนที่ 2 
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มีหน๎าที่ ด าเนินกิจการอันเป็นหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลตามมติของสภาฯ และหน๎าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก๎ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546 

การแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 
1. ส านักงานปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองชําง 
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
มีหน๎าที่รับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารสํวนต าบลตามท่ีนายกมอบหมาย 

   2.5.1 โครงสร้างคณะผู้บริหาร 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.5.2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 
โครงสร๎างการบริหารของ องค์การบริหารสํวนต าบลคอนสวรรค์ และหน๎าที่ความรับผิดชอบ โดยแบํง

โครงสร๎างการบริหารงานตามภารกิจการบริหารงาน ดังนี้ 
 

นายก อบต. 

รองนายก อบต.คนที่ 1 

ปลัด อบต. 

รองนายก อบต.คนที่ 2 

เลขานุการนายก อบต. 

ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
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1.ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
- มีภาระหน๎าที่เกี่ยว กับงานธุรการสารบรรณการจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท ารํางข๎อบังคับการแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) จัดท าทะเบียนคณะผู๎บริหาร สมาชิก อบต.การด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให๎ค าปรึกษางานในหน๎าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชา 
พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต
ตํางๆ และปฏิบัติหน๎าที่อื่นที่เก่ียวข๎อง แบํงสํวนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ 
 
1.1 งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานสารบรรณ 
- งานอ านวยการและข๎อมูลขําวสาร 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้ง 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานควบคุมและสํงเสริมการทํองเที่ยว 
1.2 งานนโยบายและแผน มีหน้าความรับผิดชอบ 
- งานนโยบายและแผนพัฒนา 
- งานวิชาการ 
- งานข๎อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
- งานงบประมาณ 
1.3 งานกฎหมายและคดี มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ 
- งานกฎหมายและนิติกรรม 
- งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
- งานร๎องเรียนร๎องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานระเบียบการคลัง 
- งานข๎อบัญญัติ อบต. 
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานอ านวยการ 
- งานปูองกัน 
- งานชํวยเหลือฟ้ืนฟู 
- งานกู๎ภัย 
1.5 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 - งานอนามัยและสิ่งแวดล๎อม 
 - งานสํงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ 
 - งานอนามัยชุมชน 
 - งานสาธารณสุขมูลฐาน 
 - งานสุขศึกษา 
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- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 
- งานปูองกันยาเสพติด 
- งานรักษาความสะอาด  
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
- งานรักษาความสะอาดและขนถํายสิ่งปฏิกูล 
- งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 
- งานสํงเสริมและเผยแพรํ 
- งานควบคุมมลพิษ 
- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล๎อม 
- งานติดตามตรวจสอบ 
- งานควบคุมโรค  
- งานการเฝูาระวัง 
- งานระบาดวิทยา 
- งานโรคติดตํอและสัตว์น าโรค 
- งานโรคเอดส์ 
1.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานศูนย์เยาวชน 
- งานการกีฬา 
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
- งานสังคมสงเคราะห์  
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู๎พิการ และผู๎ปุวยเอดส์ 
- งานข๎อมูล 
1.7.งานการเกษตร 
1.1 งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานสํงเสริมการเกษตร 
1.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์ มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานข๎อมูลวิชาการ 
- งานสํงเสริมปศุสัตว์ 
- งานควบคุมและปูองกันโรคระบาด 

2.กองคลัง 
- มีภาระหน๎าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ-จํายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิก

จํายเงินการเก็บรักษาเงิน การน าสํงเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต.รวบรวมสถิติเงินได๎ ประเภทตํางๆ การเบิกตัด
ปี การขยายเวลาเบิกจํายงบประมาณ การหักภาษีและน าสํงเงินคงเหลือประจ าวันการรับและจํายขาดเงินสะสมของ 
อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งกํอสร๎างและทรัพย์สินของ อบต. 
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- ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผํนดินการเรํงรัดใบส าคัญและเงินยืมค๎างช าระ การจัดเก็บ ภาษี 
การประเมินภาษี การเรํงรัดจัดเก็บรายได๎ การพัฒนารายได๎การออกใบอนุญาตและคําธรรมเนียม ตํางๆ และปฏิบัติ
หน๎าที่อื่นที่เกี่ยวข๎อง แบํงสํวนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ 
2.1 งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานรับเงิน  
- เบิกจํายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจํายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 
2.2 งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนคุมการเบิกจําย 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานภาษีอากร คําธรรมเนียมและคําเชํา 
- งานพัฒนารายได๎ 
- งานควบคุมกิจการค๎าและคําปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎ 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจํายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

3. กองช่าง 
- มีภาระหน๎าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการใช๎จํายเงินของ อบต. การอนุมัติเพ่ือ

ด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจํายจากเงินรายได๎ของ อบต. งานบ ารุงซํอม และจัดท าทะเบียน สิ่งกํอสร๎าง ที่อยูํในความ
รับผิดชอบของ อบต.การให๎ค าแนะน าปรึกษา เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบกํอสร๎างแกํ อบต. และ
หนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซํอมแซม วัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข๎อง แบํงสํวนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ 
3.1 งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานกํอสร๎างและบูรณะถนน 
- งานกํอสร๎างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
- งานระบบข๎อมูลและแผนที่เส๎นทางคมนาคม 
- งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
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3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
- งานวิศวกรรม 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการกํอสร๎างอาคาร 
- งานบริการข๎อมูลและหลักเกณฑ์ 
- งานออกแบบ 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
- งานขนสํงและวิศวกรรมจราจร 
- งานระบายน้ า 
- งานจัดตกแตํงสถานที่ 
3.4 งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 
- งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 

4.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
- มีภาระหน๎าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะ

แนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการ
สํงเสริมการศึกษา การใช๎เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา สํงเสริมการวิจัยการวางโครงการ
ส ารวจเก็บรวบรวมข๎อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือน าไปประกอบ การพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการ
ปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพรํการศึกษา และปฏิบัติหน๎าที่ อ่ืนที่เกี่ยวข๎อง แบํงสํวนราชการภายในออกเป็น 
2 งาน คือ 
4.1 งานบริหารงานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานบริหารวิชาการ 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- งานลูกเสือและยุวกาชาด 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานห๎องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือขํายทางการศึกษา 
- งานกิจการศาสนา 
- งานสํงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
- งานกิจการเด็กและเยาวชน 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
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บทที่ ๓ 
การวิเคราะห์ศักยภาพ 

พัฒนาท้องถิ่น 
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บทท่ี 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพพัฒนาท้องถิ่น  

 
3.1 หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   เป็นกระบวนการก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กร  โดยก าหนดสถานภาพความต๎องการและแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให๎
บรรลุเปูาหมายบนพ้ืนฐานของการรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูลอยํางเป็นระบบ สอดคล๎องกับศักยภาพปัญหา
และความต๎องการของชุมชน ยุทธศาสตร์ในระดับชาติ จังหวัดเพ่ือให๎การด าเนินการตามข๎อก าหนดตําง ๆ บรรลุตาม
เปูาหมาย โดยสามารถแก๎ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต๎องการชุมชน ครอบคลุม ทุกด๎านองค์การบริหารสํวน
ต าบลคอนสวรรค์ จึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น อ านาจ บทบาทหน๎าที่และทรัพยากรที่เพ่ิมขึ้นจากการ
กระจายอ านาจของรัฐบาลสูํองค์การบริหารสํวนต าบลในปัจจุบัน สํงผลให๎องค์การบริหารสํวนต าบลจ าเป็นต๎องมีการ
วางแผนการใช๎ทรัพยากรอยํางเป็นระบบ รัดกุม เพ่ือให๎คุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุดแกํท๎องถิ่นของตนเอง เนื่องจาก
การวางแผนเป็นกลไกหนึ่งในการพิจารณาอยํางเป็นระบบ เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต
เพ่ือให๎องค์กรบรรลุเปูาหมายที่พึงประสงค์ ซึ่งหลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่นโดยทั่วไปนั้น อ๎างอิงมา
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอ าเภอเพ่ือให๎แนว
ทางการพัฒนามุํงหน๎าไปในทิศทางเดียวกัน พร๎อมกับพิจารณานโยบายริเริ่มของท๎องถิ่นรํวมกับผลการพัฒนาที่ผํานมา 
มาปรับปรุงให๎แนวทางการพัฒนานั้นเหมาะสมกับท๎องถิ่นและสรุปรวมเป็นแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลคอน
สวรรค์ขึ้น ซึ่งรายละเอียดของแตํละแนวคิดท่ีน ามาประกอบการพิจารณาดังตํอไปนี้  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที ่13  

วิสัยทัศน์ : พลิกโฉมประเทศไทยสูํ สังคมก๎าวหน๎า เศรษฐกิจสร๎างมูลคําอยํางยั่งยืน 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13  

เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให๎สามารถบรรลุผลตามเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวที่ก าหนดไว๎
ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุํงหวังให๎แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 -2570) ท าหน๎าที่เป็นกลไกในการชี้
ประเด็นที่มีล าดับความส าคัญตํอการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี และเพ่ือผลักดันประเทศให๎ก๎าวข๎ามความท๎าทาย
ตํางๆ เพื่อขับเคลื่อนความเจริญเติบโตที่ทุกภาคสํวนได๎รับประโยชน์อยํางเทําเทียมกัน 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย   
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการสืบสาน รักษา ตํอยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  โดยเฉพาะหลักพอประมาณและมีเหตุผล  ควบคูํกับการสร๎างภูมิค๎ุมกันที่ดี 
2. แนวคิด Resilience  ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีมุํงเน๎นการลดความเปราะบางตํอความเปลี่ยนแปลงทั้งจาก

ภายนอกและภายในประเทศ  การสร๎างความพร๎อมของประเทศในการรับมือและปรับตัวให๎อยูํรอดได๎ในสภาวะวิกฤติ 
3. เปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืนของสหประชาชาติ  โดยการมุํงเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดี ให๎กับ

ประชาชนทุกกลุํม 
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4. โมเดลเศรษฐกิจ BCG  ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคูํกัน  ได๎แกํ 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเข๎มแข็งของประเทศ  
อันประกอบด๎วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร๎อมกับการใช๎ประโยชน์จากองค์
ความรู๎ทางดา๎นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร๎างมูลคําเพ่ิม เพ่ือผลักดันให๎ประเทศมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยํางยั่งยืน และสามารถกระจายรายได๎ โอกาส และความมั่งค่ังได๎อยํางทั่วถึง 

เป้าหมาย  
1. การปรับโครงสร๎างการผลิตสูํเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  
2. การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม ํ
3. การมุํงสูํสังคมแหํงโอกาสและความเป็นธรรม 
4. การเปลี่ยนผํานไปสูํความยั่งยืน 
5. การเสริมสร๎างความสมารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต๎บริบทโลกใหมํ 

หมุดหมายการพัฒนา 
1. มิติการผลิตและบริการเปูาหมาย  
2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  
3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ  

แผนกลยุทธ์รายหมุดหมาย 
1. หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  

กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุํงเปูา  เพื่อให๎เกิดการยกระดับกระบวนการผลิตและ 
               สร๎างมูลคํา 
กลยุทธ์ที่ 2 การสํงเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาด ของสินค๎าเกษตรและและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
               ที่มีมูลคําเพ่ิมสูง 
กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและมีมูลคําเพ่ิมข้ึนจากแบบอยํางความส าเร็จ 
                ในประเทศ  
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรให๎มีความสมดุลระหวํางอุปสงค์และอุปทาน รวมทั้งการ 
               ใช๎น้ าซ้ า 
กลยุทธ์ที่ 5 การสํงเสริมให๎เอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน์สินค๎าเกษตร รวมถึงสินค๎ากลุํมปศุสัตว์ 
               และประมง  
กลยุทธ์ที่ 6 การสนับสนุนระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค๎าเกษตรและสินค๎าเกษตรแปรรูปที่        
               เกษตรกรเข๎าถึงได๎  
กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดต๎นทุนและเพ่ิม 
               มูลคําผลผลิตของเกษตรกร 
กลยุทธ์ที่ 8 การสํงเสริมให๎เกษตรกรมีที่ท ากินและรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมไว๎เป็นฐานการผลิตการเกษตร  
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กลยุทธ์ที่ 9 การพัฒนาฐานข๎อมูลและคลังข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการเกษตร รวมทั้งผลักดันให๎มีการใช๎ข๎อมูลอยํางมี  
               ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 10 การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
กลยุทธ์ที่ 11 การพัฒนากลไกเพ่ือเชื่อมโยงภาคีตํางๆ ทั้งภาคเอกชน สํวนราชการ กลุํมเกษตรกร และนักวิชาการ 
                 ในพ้ืนที่ ในการเป็นหุ๎นสํวนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรตลอดหํวงโซํอุปทาน 

2. หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 การสํงเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค๎า และบริการ การทํองเที่ยวมูลคําเพ่ิมสูง  
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและยกระดับการทํองเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักทํองเที่ยวทั่วไป  
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดสากล 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการทํองเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 5 การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ และขั้นตอนที่ล๎าสมัยและเป็นอุปสรรคตํอการท าธุรกิจและการขอ  
               ใบอนุญาตของผู๎ประกอบการรายยํอย 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาข๎อมูลการทํองเที่ยวให๎เป็นระบบการทํองเที่ยวอัจฉริยะที่นักทํองเที่ยว ผู๎ประกอบการ และ  
               ภาครัฐ สามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์ได๎งําย 

 3. หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 
กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 การสํงเสริมให๎ผู๎ใช๎ในภาคสํวนตํางๆ ของประเทศปรับเปลี่ยนมาใช๎ยานยนต์ไฟฟูาเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนให๎เกิดการขยายตัวของตลาดสํงออกยานยนต์ไฟฟูา 
กลยุทธ์ที่ 3 การก าหนดเปูาหมาย/แผน และด าเนินการเปลี่ยนผํานอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมไปสูํยานยนต์ไฟฟูา  
               อยํางเป็นระบบชัดเจนตลอดทั้งหํวงโซํอุปทาน ในระยะ 5 ปี 
กลยุทธ์ที่ 4 การยกระดับขีดความสามารถของผู๎ประกอบการไทยในการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟูา แบตเตอรี่และ 
               ชิ้นสํวนส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 5 มาตรการส าหรับกลุํมผู๎ได๎รับผลกระทบ 
กลยุทธ์ที่ 6 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เก่ียวข๎องกับยานยนต์ไฟฟูาและยานยนต์ไร๎คนขับ 
กลยุทธ์ที่ 7 โครงสร๎างพื้นฐานด๎านพลังงานที่มีความพร๎อมรองรับปริมาณการใช๎งานยานยนต์ไฟฟูาในอนาคตได๎อยําง    
               เหมาะสมและเพียงพอ 
กลยุทธ์ที่ 8 การปรับปรุงและจัดท ากฎระเบียบที่เก่ียวข๎องให๎เอื้อกับการเติบโตอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูาและให๎  
               ความส าคัญกับการบูรณาการการท างานรํวมกันระหวํางรัฐและเอกชน 
กลยุทธ์ที่ 9 การผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูา 
กลยุทธ์ที่ 10 มาตรฐานด๎านคุณสมบัติและความปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 11 การสนับสนุนเงินทุนให๎กับผู๎ประกอบการที่ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาด 
 4. หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 บริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจ 



๓๒ 

 

                                                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )          
                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์    

 

กลยุทธ์ที่ 2 ไทยเป็นศูนย์กลางบริการเพ่ือสํงเสริมสุขภาพระดับโลก 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร๎างเสริมขีดความสามารถทางวิชาการด๎านการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย 
กลยุทธ์ที่ 6 การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด๎านสาธารณสุขเพ่ือลดผลกระทบตํอบริการทาง  
               เศรษฐกิจและสุขภาพ 

 5. หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 การสร๎างจุดยืนของไทยภายใต๎บริบทโลกใหมํ  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพื่อเป็นประตูการค๎าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจส าคัญของภูมิภาค 
กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันการลงทุนเพื่อปรับโครงสร๎างอุตสาหกรรมเปูาหมายสูํไทยแลนด์ 4.0 
 6. หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของอาเซียน 
กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 การขับเคลื่อนทางสังคมและเศรษฐกิจไทยด๎วยดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาตํอยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
กลยุทธ์ที่ 3 อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศท่ีสามารถแขํงขันได๎ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรม และ 
               บริการดิจิทัล 

         7. หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขัน
ได้ 
กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบนิเวศให๎เอื้ออ านวยตํอการท าธุรกิจและการยกระดับความสามารถในการแขํงขันของ  
               วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงฐานข๎อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมเข๎าสูํระบบ 
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดให๎มีกลไกทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมเพ่ือให๎  
               วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมทุกกลุํมสามารถเข๎าถึงแหลํงทุนได๎อยํางทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 4 การสํงเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมให๎เป็นผู๎ประกอบการในยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 5 การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมของภาครัฐ 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบนิเวศน์ให๎เอ้ือตํอการสร๎างธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมถึงให๎เข๎าถึงแหลํงทุนที่เหมาะสม และ  
               เชื่อมโยงเข๎าสูํเครือขํายระดับโลก และยกระดับสูํตลาดตํางประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 7 การสํงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมให๎มีศักยภาพการด าเนินการในเชิงธุรกิจ 
 8. หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 การสร๎างความเข๎มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 
กลยุทธ์ที่ 2 การสํงเสริมกลไกการรํวมมือภาครัฐ เอชน ประชาชน และประชาสัมคมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่และเมือง 
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กลยุทธ์ที่ 3 การสร๎างความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับพื้นที่เศรษฐกิจหลักและเมือง 
กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง 
           9. หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม 
กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 การแก๎ปัญหาความยากจนข๎ามรุํนแบบมุํงเปูาให๎ครัวเรือนหลุดพ๎นความยากจนอยํางยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 2 การสร๎างโอกาสที่เสมอภาคแกํเด็กจากครัวเรือนยากจนข๎ามรุํน 
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับความค๎ุมครองทางสังคมส าหรับคนทุกชํวงวัย 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ๎มครองทางสังคมให๎มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 การบูรณาการฐานข๎อมูลเพ่ือลดความยากจนข๎ามรุํนและจัดความคุ๎มครองทางสังคม 

 10. หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
กลยุทธ์ที่ 2 การสร๎างรายได๎สุทธิให๎ชุมชน ท๎องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
กลยุทธ์ที่ 3 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎ทรัพยากรอยํางชาญฉลาดบนหลักของเศรษฐกิจ  
               พอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
กลยุทธ์ที่ 5 การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการด ารงชีพเข๎าสูํวิถีชีวิตอยํางยั่งยืน 
 11. หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 การปูองกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพประชาชนและชุมชน ในการรับมือกับภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 
               สภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ที่ 3 การใช๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง  
               สภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพ่ือปูองกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ  
               เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ที่ 5 การสํงเสริมความรํวมมือกับตํางประเทศเพ่ือบริหารจัดการ และลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการ  
               เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 12. หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต 
กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกชํวงวัยในทุกมิติ 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง 
กลยุทธ์ที่ 3 การสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
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13. หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพในการให๎บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร๎างของภาครัฐให๎ยืดหยุํน เชื่อมโยง เปิดกว๎าง และมี  
               ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือตํอการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช๎ข๎อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร๎างระบบบริหารภาครัฐที่สํงเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให๎มีทักษะที่จ าเป็นในการ 
               ให๎บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให๎เอ้ือตํอการพัฒนาประเทศ 
 

นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา    

๑. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย  รัฐบาลจึงถือเป็นหน๎าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะ
เชิดชูสถาบันนี้ไว๎ด๎วยความจงรักภักดีและปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ  โดยจะใช๎มาตรการทางกฎหมาย 
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู๎คะนอง
ปาก ยํามใจหรือประสงค์ร๎าย มุํงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไมํค านึงถึงความรู๎ส านึกและความผูกพันภักดีของ
คนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ
พระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สํงเสริมให๎เจ๎าหน๎าที่
สถานศึกษา ตลอดจนหนํวยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู๎เข๎าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกลําวมาประยุกต์ใช๎
ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเรํงขยายผลตามโครงการและแบบอยํางที่ทรงวางรากฐานไว๎ให๎
แพรํหลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว๎างอันจะชํวยสร๎างความสมบูรณ์พูนสุขแกํประชาชนในที่สุด  

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตํางประเทศ  
๒.๑ ในระยะเรํงดํวน รัฐบาลให๎ความส าคัญตํอการเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมการเมืองและความ

มั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด๎าน ได๎แกํ การบริหารจัดการชายแดน การสร๎างความมั่นคงทางทะเล การแก๎ไขปัญหา
อาชญากรรมข๎ามชาติ การสร๎างความไว๎วางใจกับประเทศเพ่ือนบ๎าน และการเสริมสร๎างศักยภาพในการปฏิบัติการทาง
ทหารรํวมกันของอาเซียนโดยเน๎นความรํวมมือเพ่ือปูองกัน แก๎ไขข๎อพิพาทตําง ๆ และการแก๎ไขปัญหาเส๎นเขตแดนโดย
ใช๎กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการ
บริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล  

๒.๒ เรํงแก๎ไขปัญหาการใช๎ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต๎  
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให๎ทันสมัย  มีความพร๎อม

ในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ  
๒.๔ เสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วํานโยบายการตํางประเทศเป็น

สํวนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผํนดิน  

๓. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการของรัฐ ความเหลื่อมล้ าในสังคม
เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย๎งและความเดือดร๎อนทั้งหลายของประชาชน  จึงมีนโยบายที่จะด าเนินการ 
ดังนี้  
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๓.๑ ในระยะเฉพาะหน๎า จะเรํงสร๎างโอกาส อาชีพ และการมีรายได๎ที่มั่นคง แกํผู๎ที่เข๎าสูํ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู๎ด๎อยโอกาส และแรงงานข๎ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร๎อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน  

๓.๒ ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการค๎ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู๎หลบหนีเข๎าเมืองการทารุณกรรมตํอ
แรงงานข๎ามชาติ  

๓.๓ ในระยะตํอไป จะพัฒนาระบบการคุ๎มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน
ให๎มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน  

๓.๔ เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ เพ่ือสํงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม  

๓.๕ เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร๎างมาตรฐานด๎านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ของ

รัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช๎คํานิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหํงชาติที่ได๎ประกาศไว๎
แล๎ว  

๓.๗ แก๎ปัญหาการไร๎ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตปุาสงวนโดยการกระจายสิทธิการถือ
ครองให๎แกํผู๎ที่อยูํในพ้ืนที่ที่ไมํได๎รุกล้ า  และออกมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยูํในครอบครองของผู๎ที่มิใชํ
เกษตรกร  

๔. การศึกษาและเรียนรู๎ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลจะน้ าการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช๎สร๎างสังคมให๎เข๎มแข็งอยํางมีคุณภาพและ
คุณธรรมควบคูํกัน ดังนี้  

๔.๑ จัดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎  
๔.๒ ในระยะเฉพาะหน๎า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให๎สอดคล๎องกับ

ความจ าเป็นของผู๎เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู๎ยืมเงินเพ่ือการศึกษา
ให๎มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแกํผู๎ยากจนหรือด๎อยโอกาส  

๔.๓ ให๎องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสรํวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และรํวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎  

๔.๔ พัฒนาคนทุกชํวงวัยโดยสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
๔.๕ สํงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ  
๔.๘ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพรํมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ๎านและวัฒนธรรมสากล 

และการสร๎างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล  
๔.๑๐ ปลูกฝังคํานิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะ

ให๎เยาวชนและประชาชนได๎มีโอกาสแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์  
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๕. การยกระดับคุณภาพบริการด๎านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา 
และเสริมความเข๎มแข็งให๎แกํการให๎บริการด๎านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเน๎นความทั่วถึง  ความมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้  

๕.๑ วางรากฐานให๎ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสํวนอยํางมีคุณภาพโดย
ไมํมีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแตํละระบบ  

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน๎นการปูองกันโรคมากกวํารอให๎ปุวยแล๎วจึงมารักษา สร๎าง
กลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูํที่สํวนกลางปรับระบบการจ๎างงาน  

๕.๓ เสริมความเข๎มแข็งของระบบเฝูาระวังโรคระบาด  
๕.๔ ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสูํการบาดเจ็บและเสียชีวิต  
๕.๕ สํงเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ  
๕.๖ ประสานการท างานระหวํางภาคสํวนตําง ๆ ในสังคม  
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  

 ๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น ๓ ระยะ ดังนี้  
๖.๑ ในระยะเรํงดํวน เรํงจํายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังค๎างอยูํกํอนที่จะพ๎น

ก าหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานตํอนโยบายงบประมาณกระตุ๎นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแหํงชาติได๎จัดท าไว๎  
๖.๒ สานตํอนโยบายงบประมาณกระตุ๎นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแหํงชาติได๎จัดท าไว๎  
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให๎มีรายได๎ท่ีเหมาะสมด๎วยวิธีการตําง ๆ  
๖.๕ ลดอุปสรรคในการสํงออกเพ่ือให๎เกิดความคลํองตัว  
๖.๖ ชักจูงให๎นักทํองเที่ยวตํางชาติเข๎ามาเที่ยวในประเทศไทย  
๖.๗ ในระยะตํอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให๎สอดคล๎องกัน  
๖.๘ แก๎ปัญหาน้ าทํวมในฤดูฝนทั้งที่ทํวมเป็นบริเวณกว๎างและทํวมเฉพาะพ้ืนที่และปัญหาขาดแคลน

น้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล  
๖.๙ ปฏิรูปโครงสร๎างราคาเชื้อเพลิงประเภทตําง ๆ ให๎สอดคล๎องกับต๎นทุนและให๎มีภาระภาษีที่

เหมาะสมระหวํางน้ ามันตํางชนิดและผู๎ใช๎ตํางประเภท  
๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให๎จัดเก็บได๎อยํางครบถ๎วน  
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดข้ึนในชํวงรัฐบาลที่ผํานมา  
๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการขนสํงและคมนาคม  
๖.๑๓ ปรับโครงสร๎างการบริหารจัดการในสาขาขนสํงที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหนํวยงาน

ระดับนโยบาย หนํวยงานก ากับดูแล และหนํวยปฏิบัติที่ชัดเจนและจัดตั้งหนํวยงานก ากับดูแลระบบราง  
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให๎มีประสิทธิภาพ  โปรํงใส และ

ตรวจสอบได ๎ 
๖.๑๕ ในด๎านเกษตรกรรม ด าเนินการใน ๒ เรื่องใหญํ คือ การปรับโครงสร๎างการผลิตสินค๎าเกษตร

ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการด๎วยวิธีการตําง ๆ  
๖.๑๖ ในด๎านอุตสาหกรรม สํงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล๎องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ

ประเทศ  
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๖.๑๗ เพ่ิมขีดความสามารถของผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมให๎เข๎มแข็ง  
สามารถแขํงขันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

๖.๑๘ สํงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให๎เริ่มขับเคลื่อนได๎อยําง
จริงจัง  

๗. การสํงเสริมบทบาทและการใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่ง
จะมีผลใช๎บังคับอยํางเต็มที่ ณ สิ้นปี ๒๕๕๘ จะเกิดประโยชน์แกํประเทศไทยเป็นอยํางมาก หากประเทศไทย
เตรียมการในเรื่องตําง ๆ ให๎พร๎อม ดังนี้  

๗.๑ เรํงสํงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค๎า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความ
รํวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ๎าน  

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแขํงขันของผู๎ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล๎องกับข๎อตกลงในการ
เคลื่อนย๎ายในด๎านสินค๎า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตตําง ๆ ที่เปิดเสรีมาก  

  ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  ทั้งแรงงานวิชาชีพ 
แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมํมีทักษะ  

๗.๔ เรํงพัฒนาความเชื่อมโยงด๎านการขนสํงและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน โดยเรํงขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความรํวมมือ  

๗.๕ ตํอเชื่อมเส๎นทางคมนาคมขนสํงและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสูํแหลํงแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลคําทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน   

๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด๎านการค๎าชายแดนและโครงขํายการคมนาคม
ขนสํงบริเวณประตูการค๎า  

 ๘. การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
เพ่ือน าไปสูํการผลิตและบริการที่ทันสมัย ดังนี้  

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มคําใช๎จํายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ  
๘.๒ เรํงเสริมสร๎างสังคมนวัตกรรม โดยสํงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหวําง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณติศาสตร์  
๘.๓ ปฏิรูประบบการให๎สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคตํอการน างานวิจัยและพัฒนา

ไปตํอยอดหรือใช๎ประโยชน์  
๘.๔ สํงเสริมให๎โครงการลงทุนขนาดใหญํของประเทศ  
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให๎มีโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด๎านการวิจัยและ

พัฒนา และด๎านนวัตกรรม  

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์กับการใช๎ประโยชน์อยําง
ยั่งยืน ดังนี้  

๙.๑ ในระยะเฉพาะหน๎า เรํงปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม๎และสัตว์ปุา  
๙.๒ สํงเสริมการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

อยํางยั่งยืน  
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๙.๓ ในระยะตํอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก๎ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนว
พระราชด าริที่ให๎ประชาชนสามารถอยูํรํวมกับปุาได๎  

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให๎เป็นเอกภาพในทุกมิติ  
๙.๕ เรํงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  

๑๐. การสํงเสริมการบริหารราชการแผํนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐระบบราชการเป็นระบบที่ใหญํโตมหึมา ประกอบด๎วยบุคลากร งบประมาณและอ านาจตาม
ตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว๎างขวางของเจ๎าหน๎าที่ซึ่งสามารถให๎คุณให๎โทษให๎ความสะดวก  หรือเป็น
อุปสรรคตํอการท ามาหากินและการด ารงชีวิตได๎ การจัดอันดับความนําเชื่อถือและความสะดวกหรือยากงํายในการท า
ธุรกิจในประเทศไทยมาแล๎ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้  

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด๎านองค์กรหรือหนํวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ 
ท๎องถิ่น  

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงบริการสาธารณะได๎โดยรวดเร็ว  
ประหยัด และสะดวก  

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหนํวยงานของรัฐให๎มีประสิทธิภาพ สามารถให๎บริการเชิงรุก  
๑๐.๔ เสริมสร๎างระบบคุณธรรมในการแตํงตั้งและโยกย๎ายบุคลากรภาครัฐ  
๑๐.๕ ใช๎มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังคํานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษา 

ศักดิ์ศรีของความเป็นข๎าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให๎มีกฎหมายเพื่อให๎ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ 

มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ๎อนในภาครัฐทุกระดับ  
๑๐.๗ สํงเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือขํายตําง ๆ  

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสังคมทีมี่อารยะ การยึดหลักนิติธรรม ดังนี้  
๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน๎า จะเรํงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ  

ที่ล๎าสมัย ไมํเป็นธรรม ไมํสอดคล๎องกับความตกลงระหวํางประเทศ  
๑๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหนํวยงานที่มีหน๎าที่ให๎ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให๎สามารถ 

ปฏิบัติงานได๎อยํางรวดเร็ว  
๑๑.๓ ในระยะตํอไปจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ  
๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู๎ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช๎เพ่ือเรํงรัดการด าเนินคดีทุก

ขั้นตอน 
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการชํวยเหลือทางกฎหมายและคําใช๎จํายแกํประชาชนที่ไมํได๎รับความเป็นธรรม  
๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปูองกันการฟอกเงินมาใช๎ในการปูองกันและ

ปราบปรามผู๎มีอิทธิพลและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มี 9 ด้าน ดังนี้  
1. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมในสังคม  
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน  
3 ยุทธศาสตร์ความเข๎มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  
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4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจสูํการเติบโตอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน  
5 ยุทธศาสตร์การสร๎างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน  
7. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตํอประชาชนอยํางแท๎จริง 
  
8. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให๎เกิดความมั่นคงอยํางทัดเทียมในอาเซียนและ

ประชาคมโลก  
9. ยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด และการทุจริตอยํางยิ่งยืน  

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสํวนรวม  
3. กตัญญู ตํอพํอแม ํผู๎ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝุหาความรู๎ หมั่นศึกษา เลําเรียน ทั้งทางตรงและทางอ๎อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตํอผู๎อื่น เผื่อแผํและแบํงปัน  
7. เข๎าใจ เรียนรู๎ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต๎อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู๎น๎อยรู๎จักการเคารพผู๎ใหญ ํ 
9. มีสติ รู๎ตัว รู๎คิด รู๎ท า รู๎ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  
10.รู๎จักตนเองอยูํได๎โดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ  พระ

เจ๎าอยูํหัว รู๎จักอดออมไว๎ใช๎เมื่อยามจ าเป็น มีไว๎พอกินพอใช๎ ถ๎าเหลือก็แจกจําย จ าหนําย และขยายกิจการ เมื่อมีความ
พร๎อม โดยมีภูมิคุ๎มกันที่ดี  

11. มีความเข๎มแข็งทั้งรํางกายและจิตใจ ไมํยอมแพ๎ตํออ านาจฝุายตําง ๆ หรือกิเลส มีความละอายเกรง กลัว
ตํอบาป ตามหลักของศาสนา  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของสํวนรวม และตํอชาติ มากกวําผลประโยชน์ของตนเอง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
(1) เพ่ิมศักยภาพการแขํงขันด๎านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต การเกษตร การ

พัฒนาศักยภาพการประกอบการด๎านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการทํองเที่ยว การตั้ง องค์กรรํวมภาครัฐ
และเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือสํงเสริมอ านวยความสะดวกด๎านการค๎าการลงทุน และสํงเสริมความรํวมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพ่ือนบ๎าน  

(2) สร๎างคนให๎มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให๎มีสุขภาวะดีทั้งรํางกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู๎ เทําทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได๎อยํางมีคุณภาพ  

(3) สร๎างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให๎เข๎มแข็ง เพ่ือสร๎างความมั่นคงด๎านอาหาร แก๎ไขปัญหาความยากจน 
หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว ได๎อยํางอบอุํน  
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(4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์ โดยเรํงอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม๎ให๎ได๎ 15.9 ล๎าน
ไรํ หรือร๎อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุํมน้ า พัฒนาแหลํงน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการ
แพรํกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสํงเสริมท าเกษตรอินทรีย์  

2. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด  
(1) กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด๎วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู และเลย) เน๎น

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร๎างการผลิตด๎านการเกษตรการสํงเสริมการค๎า การ
ลงทุนและการทํองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎าน  

(2) กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด๎วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เน๎นให๎
ความส าคัญกับความรํวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ๎าน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าการเกษตร สํงเสริม
พ้ืนที่ชลประทาน การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ  

(3) กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด๎วย ขอนแกํน กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร๎อยเอ็ด 
เน๎นการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค๎าบริการ  และการลงทุนของภาค การใช๎
ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให๎เกิดประโยชน์สูงสุด การท าการเกษตรก๎าวหน๎า การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูํกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  

(4) กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 ประกอบด๎วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุํงเน๎นการ
พัฒนาระบบชลประทานให๎เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการ
ทํองเที่ยวทั้งการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด๎วยการสร๎างคุณคําเพ่ิม และพัฒนาเส๎นทาง  

(5) กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2 ประกอบด๎วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ 
มุํงเน๎นการพัฒนาแหลํงน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก๎ไขปัญหาน้ าทํวมและขาดแคลนน้ า การสร๎างงานและรายได๎
จากการทํองเที่ยวให๎มากข้ึน  

3. โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project)  
(๑) โครงการผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุํงกุลาร๎องไห๎เพื่อการสํงออก  
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสูํอินโดจีน  
(๓) โครงการพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวอารยธรรมขอม  
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน  
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด๎วยระบบศึกษาทางไกล  
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข๎มแข็ง 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภมูิ (พ.ศ.2566 - 2570) 
: วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์จังหวัดชัยภูมิ 
“เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตร  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

          พันธกิจการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
1. พัฒนาผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให๎มีประสิทธิภาพและยั่ งยืนรองรับการเข๎าสูํ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
2. พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร๎างรายได๎จากการทํองเที่ยว  
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความสมบูรณ์และยั่งยืน  
4. สร๎างสังคมอยูํดีมีสุข เข๎มแข็งพ่ึงพาตนเองได๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้าประสงค์รวม  
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  
2. จ านวนนักทํองเที่ยวและรายได๎จากการทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น  
3. คนมีคุณภาพ ครอบครัวอบอุํน ชุมชนเข๎มแข็ง  
4. สภาพพ้ืนที่ปุาคงความอุดมสมบูรณ์และมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 40 ของพ้ืนที่จังหวัด  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI)  
1. ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร  
2. ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม  
3. ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได๎จากการทํองเที่ยว  
4. สัดสํวนของพ้ืนที่ปุาสมบูรณ์ตํอพ้ืนที่จังหวัดเพ่ิมข้ึน  
5. จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

เป้าประสงค์  
1.ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน  
2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  
3.ประชาชนมีรายได๎เพ่ิมข้ึน  
4. สินค๎าและบริการมีมูลคําเพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
1. ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตภาคการเกษตร  
2. ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํของมันส าปะหลังและอ๎อย  
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3. ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์ไหมที่ได๎มาตรฐาน  
4. ร๎อยละของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  
5. ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคําสินค๎าเกษตร  

 
กลยุทธ์และแนวทางพัฒนา  
1. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
1.1 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให๎เข๎มแข๎งและยั่งยืน  
1.2 พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค๎าการเกษตร ได๎แกํ ข๎าว มันส าปะหลัง อ๎อยโรงงาน พริก ยางพารา ตลอด

หํวงโซํอุปทานเชื่อมโยงการตลาด และเครือขํายสินค๎าเกษตร  
1.3 พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  
1.4 พัฒนาพื้นที่การเกษตร และการถือครองที่ดิน  

2. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม  
2.1 พัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร  
2.2 พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอยํางเป็นระบบ  
2.3 พัฒนาและสํงเสริมการท าเหมืองแรํโปแตช และอุตสาหกรรมตํอเนื่อง  

3. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคบริการ  
3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท๎องถิ่นให๎มีคุณภาพ  
3.2 พัฒนาผู๎ประกอบการและเครือขํายด๎านการตลาด  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
เป้าประสงค์  
1. จ านวนนักทํองเที่ยวเพิ่มข้ึน  
2. สินค๎าและบริการด๎านการทํองเที่ยวมีมูลคําเพ่ิมข้ึน  
3. แหลํงทํองเที่ยวได๎รับการพัฒนาให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐานเพ่ิมขึ้น  

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
1. ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักทํองเที่ยว  
2. ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได๎จากสินค๎าและบริการการทํองเที่ยว  
3. จ านวนแหลํงทํองเที่ยวที่ได๎รับการพัฒนาให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐาน  

กลยุทธ์และแนวทางพัฒนา  

1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
1.1 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหลํงทํองเที่ยวเดิม และสํงเสริมแหลํงทํองเที่ยวใหมํที่มีศักยภาพให๎มีคุณภาพ มาตรฐาน 

สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด เพ่ือให๎เป็นจังหวัดทํองเที่ยว ชั้นน าของภาคอีสาน  
1.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการทํองเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความ

สะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนให๎ความส าคัญกับการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวของผู๎พิการและผู๎สูงอายุ  
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1.3 พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวแบบครบวงจรและทํองเที่ยวได๎ตลอดปีและทุกฤดูกาล  

2.  ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  
2.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพรํกิจกรรมการตลาดของแหลํงทํองเที่ยว  ที่มีศักยภาพไปยังตลาดการทํองเที่ยว

กลุํมเปูาหมาย  
2.2 สํงเสริมธุรกิจการทํองเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการทํองเที่ยวเพ่ือสร๎างคุณคําและ

มูลคําเพ่ิมทางการทํองเที่ยว  
2.3 พัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว และบริการให๎มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ  
2.5 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด๎านการทํองเที่ยวอยํางเป็นระบบและเชื่อมโยงข๎อมูลการทํองเที่ยว

ระดับจังหวัดเข๎ากับการทํองเที่ยวในระดับชาติ เพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับนักทํองเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาว
ตํางประเทศ  

3. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เกิด  
ความสมดุลและย่ังยืน  

3.1 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ให๎เข๎ามามีบทบาท
ในการบริหารจัดการการทํองเที่ยวที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม เพ่ือพัฒนาการทํองเที่ยวสูํความยั่งยืน  

3.2 สนับสนุน พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการทํองเที่ยวอยํางเป็นระบบ โดยสนับสนุนให๎องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวม  

3.3 สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยวใน
พ้ืนที่เพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน  

3.4 สํงเสริมให๎มีการจัดตั้งศูนย์จ าหนํายสินค๎าชุมชนเพ่ือการทํองเที่ยว เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการประกอบ
อาชีพให๎กับประชาชนในท๎องถิ่น  

3.5 การดแูลรักษาความปลอดภัยและให๎บริการอ านวยความสะดวกแกํนักทํองเที่ยวอยํางมีประสิทธิภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน  
 เป้าประสงค์  

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีความสมดุลและยั่งยืน  
2.การใช๎พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอยํางยั่งยืน  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
1. สัดสํวนของพ้ืนที่ปุาสมบูรณ์ตํอพ้ืนจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
2. สัดสํวนพื้นที่ปุาท่ีได๎รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให๎คงสภาพสมบูรณ์  
3. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
4. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการภัยพิบัติ  
5. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการใช๎พลังงานทดแทน  
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กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  

1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
1.1 สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมของชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และทุกภาคสํวน ในการ

อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูพัฒนา และใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ  
1.2 การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ เพ่ือให๎ประชาชนสามารถใช๎ประโยชน์อยํางเหมาะสม รวมทั้งแก๎ปัญหา

การบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดข๎อพิพาทเก่ียวกับแนวเขตท่ีดินของรัฐ  
1.3 ควบคุมการใช๎ประโยชน์พื้นที่ต๎นน้ า และการใช๎สารเคมีการเกษตรในพ้ืนที่ต๎นน้ าอยํางเข๎มงวด  
1.4 พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน การแก๎ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุและการชะล๎างพังทลายของ

หน๎าดิน ด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
1.5 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งขององค์กรลุํมน้ าและองค์กรท๎องถิ่นในการจัดการน้ า และการจัดท าแผนบริหาร

จัดการน้ าในแตํละลุํมน้ าอยํางบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท๎องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด/กลุํมจังหวัด เพ่ือให๎เกิด
ประสิทธิภาพการจัดการน้ า  

2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ  
2.1 พัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็ง และสํงเสริมสิทธิชุมชนในการเข๎าถึงและการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

อยํางสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีสํวนรํวมและพัฒนาศักยภาพของท๎องถิ่นและชุมชนเพ่ือให๎เกิด
ความเป็นหุ๎นสํวนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสม  

2.2 สํงเสริมให๎ชุมชน ท๎องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุํมและการสร๎างเครือขํายด๎านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎เกิดความตระหนักและทัศนคติที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม  

2.3 เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในการก าจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้ าเสีย
ชุมชน  

2.4 สํงเสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจัดการเชิงพ้ืนที่อยํางมีสํวนรํวมในพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มี
ความส าคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให๎คนกับปุาอยูํรํวมกันอยํางยั่งยืน  

2.5 พัฒนาระบบฐานข๎อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการองค์ความรู๎ เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

2.6 การสร๎างรายได๎จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการอนุรักษ์  
การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท๎องถิ่นและพืชพ้ืนบ๎าน เพ่ือสร๎างนวัตกรรมในการผลิตสินค๎าและบริการที่มีมูลคําเพ่ิม 
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค์  

2.7 สํงเสริมเกษตรกร ชุมชน และท๎องถิ่น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท๎องถิ่นในการใช๎พลังงาน
ทดแทน การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกร๎าง เพ่ือสร๎างรายได๎ และลดรายจํายด๎าน
พลังงาน  

3.การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
3.1 การจัดท าแผนที่ เพ่ือบํงชี้พ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมูํบ๎าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด โดยจัดล าดับ

ความส าคัญพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือก าหนดแนวทางเฝูาระวัง และแนวทางบรรเทาและปูองกันผลกระทบ  
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3.2 พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให๎มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติ ที่รุนแรงในอนาคต โดยให๎
ความส าคัญกับการบูรณาการและสร๎างเอกภาพในการบริหารจัดการ  

3.3 พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยวางระบบเพ่ือสํงเสริมการด าเนินงานของภาคสํวนตํางๆ ให๎มีมาตรฐาน
ตามหลักสากล  
 3.4 สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท๎องถิ่น ให๎มีการเตรียมความพร๎อม จัดท า
แผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซ๎อมรับมือภัยพิบัติอยํางสม่ าเสมอ  

3.5 พัฒนาศักยภาพชุมชน ให๎เข๎มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพ่ือให๎สังคมมีภูมิค๎ุมกัน  

3.6 การถํายทอดองค์ความรู๎เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให๎ทุกภาคสํวนได๎ทราบ  เพ่ือสร๎าง
ความตระหนักให๎แกํประชาชนในการรํวมกันด าเนินการแก๎ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้าประสงค์  
1. ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชนเพิ่มขึ้น  
2. ประชาชนและชุมชนเข๎มแข็งพ่ึงพาตนเองได๎  
3. สังคม ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
1. ร๎อยละประชากรวัยเรียนได๎รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ  
2. ร๎อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพท่ีดีมีมาตรฐานและทั่วถึง  
3. จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมสูงขึ้น  
4. ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน  
5. ร๎อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่  

กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  

1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
1.1 เพ่ิมศักยภาพและสํงเสริมให๎ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทน าในการปลูกฝังคุณธรรมให๎แกํ

ประชาชน รวมทั้งรํวมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสร๎างคํานิยมครอบครัวอบอํุน และการพัฒนา
เด็กและเยาวชน ให๎เป็นคนดี มีคุณธรรมน าความรู๎  

1.2 สร๎างเครือขํายชุมชน/ท๎องถิ่น และทุกภาคสํวน เข๎ามามีสํวนรํวมในการ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม เฝูา
ระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบตํอการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน และฟ้ืนฟูเผยแพรํ
สืบสานคุณคําของวัฒนธรรม ประเพณ ีคํานิยม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ดีงาม  

1.3 สร๎างโอกาสให๎เด็กและเยาวชน และประชาชนผู๎มีความรู๎ ความสามารถด๎านวัฒนธรรม ได๎มีเวที
แสดงออก เผยแพรํ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกลุํมวัฒนธรรมตํางๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง  

1.4 พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให๎มีขีดความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับพัฒนาความรู๎
ทางวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเข๎มแข็ง รู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาสังคม  
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1.5 เสริมสร๎างสภาพแวดล๎อมที่นําอยูํโดยสํงเสริมให๎ภาครัฐ  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรํวมกับชุมชน 
สามารถวางและจัดท าผังเมือง การจัดบริการขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานที่เหมาะสมในพ้ืนที่ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต๎องการของประชาชน ควบคูํกับการบังคับใช๎กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
กับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล๎อมอยํางเครํงครัด  

1.6 สํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจาก สภาวัฒนธรรมหมูํบ๎านสูํสภาวัฒนธรรม
ต าบล  

1.7 สํงเสริมให๎เด็ก เยาวชนและประชาชนได๎ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คํานิยมท่ีดีงาม  

1.8 ขยายโอกาสการมีงานท าและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพ  
1.9 สํงเสริมและสร๎างการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  โดยการจัดกิจกรรม

และเพ่ิมชํองทางให๎ประชาชนเข๎าถึงกีฬาและนันทนาการ  
1.10 สํงเสริมและพัฒนากีฬาสูํความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและน าวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา

มาใช๎อยํางจริงจัง  
1.11 สํงเสริมให๎ประชาชนทุกกลุํมวัยมีการออกก าลังกายและเลํนกีฬาเป็นประจ าเพ่ือเสริมสร๎างสุขภาพและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต  

 2. การพัฒนาการศึกษา  
2.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสูํมาตรฐานสากล ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน 

เพ่ือการมีงานท าให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่นในการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ โดยการม ี
สํวนรํวมของประชาชน ในการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ ปลูกฝังจิตส านึกคํานิยม คุณธรรม วัฒนธรรม ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2.2 สร๎างโอกาสและทางเลือกส าหรับประชาชนในการเข๎าถึงบริการการศึกษา  และแหลํงเรียนรู๎ ตลอดจน
สร๎างปัจจัยและสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางตํอเนื่องให๎กับคนทุกชํวงวัย  

2.3 สํงเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช๎ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามุํงสูํ
สากล พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู๎ เพ่ือการเรียนรู๎ให๎ทั่วถึงและเทําเทียมกัน  

2.4 สร๎างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข๎าถึงบริการการศึกษา และสร๎างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา
แกํผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ยากไร๎และผู๎พิการ รวมทั้งพัฒนาเครือขํายความรํวมมือในการให๎บริการ และชํวยเหลือทางการ
ศึกษาให๎กับผู๎ยากไร๎และผู๎ด๎อยโอกาส  

2.5 สนับสนุนสร๎างเครือขํายรํวมกันระหวํางสถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ในการถํายทอด
ความรู๎ให๎แกํชํางท๎องถิ่น ทักษะอาชีพสูํชุมชน รวมทั้งการรองรับและตรวจสอบคุณภาพสินค๎าชุมชน  

2.6 สํงเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของตลาด เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  

3. การพัฒนาการสาธารณสุข  
3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให๎ประชาชนเข๎าถึงบริการได๎อยํางไมํเป็นอุปสรรค  

รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให๎มีคุณภาพมาตรฐาน  
3.2 พัฒนาระบบบริการ วิชาการและบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุข  ให๎มีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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3.3 พัฒนาระบบเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยมุํงเน๎นการ
พัฒนาศักยภาพและความเข๎มแข็งของเครือขําย  

3.4 สํงเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

3.5 สนับสนุนสร๎างแรงจูงใจ ทักษะความรู๎แกํอาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือรองรับการขยายภารกิจในการ
ปฏิบัติงานด๎านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงตํอโรคเรื้อรัง โดยเชื่อมโยงการด าเนินการรํวมกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  

 4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
4.1 สํงเสริมประชาชนให๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร๎างกลไกชุมชนในการสํงเสริมประชาธิปไตยเพ่ือให๎เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน  

4.2 สํงเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู๎น าชุมชนให๎มีศักยภาพในการบริหารจัดการ  และการมีสํวนรํวมใน
การแก๎ไขปัญหาสังคมของชุมชน  

4.3 สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ของชุมชน ในการประยุกต์ใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน 
ผํานกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมูํบ๎านและชุมชน  

4.4 สํงเสริมและพัฒนากองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมือง ให๎มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  

5. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
5.1 พัฒนาคุณภาพการให๎บริการของหนํวยงานภาครัฐแกํประชาชน โดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและ

เครือ่งมืออันทันสมัยมาใช๎ในการให๎บริการเชิงรุก เพ่ืออ านวยความสะดวกให๎แกํประชาชน  
5.2 พัฒนาสมรรถนะข๎าราชการให๎มีจิตส านึกสาธารณะ มาตรฐานด๎านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และ

ทัศนคต ิที่เอ้ือตํอการบริการประชาชน  
5.3 สร๎างจิตส านึกคํานิยม จรรยาบรรณ ของข๎าราชการ ในการปฏิบัติราชการด๎วยคุณธรรม จริยธรรม มี

ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอยํางตํอเนื่อง  
5.4 สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับอยํางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเสริมสร๎างขีด

ความสามารถของอ าเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน ต าบล และอ าเภอ ให๎สามารถ
เชื่อมโยงกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือให๎ระบบแผนและงบประมาณของจังหวัดสามารถแก๎ไขปัญหาและพัฒนา
พ้ืนที่ได๎ตรงตามความต๎องการของประชาชน  

5.5 สํงเสริมและพัฒนาหนํวยงานไปสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎ พัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลไปสูํระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ  

6. การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
6.1 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชน/ประชาชน ในการรักษาความสงบเรียบร๎อยของหมูํบ๎าน/ชุมชน การ

แก๎ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝูาระวังการแพรํระบาดของยาเสพติดในหมูํบ๎าน/ชุมชน 
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6.2 เรํงรัดปราบปรามการค๎ายาเสพติด และผู๎มีอิทธิพลในทุกๆด๎าน ด าเนินการปูองกันมิให๎กลุํมเสี่ยงตกเป็น
เหยื่อของยาเสพติด ตลอดจนบ าบัดฟื้นฟูผู๎ติดยาเสพติดให๎สามารถกลับไปใช๎ชีวิตในสังคมได๎ โดยใช๎กระบวนการมีสํวน
รํวมของชุมชน  

6.3 เสริมสร๎างสมรรถนะเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ ในการแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งและระงับข๎อพิพาทเบื้องต๎นรวมทั้ง
การรักษาความสงบเรียบร๎อย เสริมสร๎างความปลอดภัย ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่  

6.4 คุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายแกํประชาชนและผู๎บริโภคเชิงรุก เสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ
และพัฒนาการมารํวมในการอ านวยความยุติธรรม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภมูิ 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

วิสัยทัศน์  
“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม แหล่งผลิตอาหาร พลังงานทดแทน

ส าคัญ และเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ”  

พันธกิจ  
       1. สํงเสริมการพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูํที่ดีของประชาชน 

3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ 
4. พัฒนาศักยภาพด๎านการทํองเที่ยว 
5. สํงเสริมการอนุรักษ์และใช๎พลังงานอยํางมีคุณคํา 
6. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
8. บริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์หลัก 
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได๎รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎รับการสืบสานคุณคํา 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุํน ชุมชนเข๎มแข็ง 
4. เกษตรกรมีรายได๎สูงข้ึน 
5. การทํองเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได๎รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 
6. เป็นแหลํงสร๎างพลังงานทดแทนที่ใหญํที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7. ประชาชนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์และใช๎พลังงานอยํางมีคุณคํา 
8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสูํประชาคมอาเซียน 
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
10. มีการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข๎าถึงและได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาการกีฬาไปสูํระดับ
อาชีพ 
  2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎รับการสืบสานคุณคํา 
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 มาตรการและแนวทาง 

 มาตรการที่ 1.1 สร้างเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาเทียบเคียงระดับประเทศ 

แนวทาง 
 1.1.1 สํงเสริมให๎สถานศึกษามีขีดความสามารถสูงในทุกด๎าน เปิดโอกาสให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความโดดเดํนและเป็นเลิศเข๎ามารํวมด าเนินการจัดการศึกษาให๎บรรลุเปูาประสงค์ 
 1.1.2 สํงเสริมการศึกษาให๎เป็นโรงเรียนต๎นแบบความเป็นเลิศให๎กับสถานศึกษาในจังหวัดชัยภูม ิ
 1.1.3 สนับสนุนการแขํงขันทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
 1.1.4 จัดสรรทุนการศึกษาให๎แกํนักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได๎มีโอกาสศึกษาตํอ และกลับ
มารํวมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
 1.1.5 สนับสนุนสถานศึกษาให๎เป็นศูนย์เรียนรู๎ในเชิงนวัตกรรมทุกสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาของ
ชนบท พร๎อมตั้งกองทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน 

 มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น และ
ส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 แนวทาง 
 1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการให๎แกํครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร๎างแรงจูงใจให๎บุคลากรที่
มีความโดดเดํนให๎มาปฏิบัติงานด๎านการศึกษาท่ีจังหวัดชัยภูมิ 
 1.2.2 สํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให๎สามารถพัฒนาตนเองด๎านการศึกษา 
 1.2.3 สนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพ่ือน ามาถํายทอดให๎แกํเยาวชน
จังหวัดชัยภูมิ 

 มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ( ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการด้าน
การศึกษา คุณภาพชีวิต และทุกๆ ด้านของประชาชนในจังหวัด 

 แนวทาง 
 1.3.1 พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านเทคโนโลยีและสารสนเทศให๎สามารถรองรับการจัดการการเรียนรู๎ในทุก
พ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสูํผู๎เรียนและผู๎ปกครองอยํางเป็นระบบ
ผํานโครงการ Asean School On-line โดยจะชํวยให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพ่ือก๎าวสูํ
อาเซียนและมีโอกาสเข๎าถึงทุกชํวงชั้นเรียน 
 1.3.2 สํงเสริมการน าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช๎สนับสนุนการปฏิบัติของหนํวยงานและ
สถานศึกษา 
 1.3.3 จัดหาบุคลากรด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศให๎กับสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู๎เรียนที่มีความสามารถแตกตํางกัน 
 1.3.4 พัฒนาครูและผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
 1.3.5 สนับสนุนให๎เกิดความรํวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร๎อมทั้งด๎านเครื่องมือและบุคลากร
รองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ตามอัธยาศัยของจังหวัดชัยภูมิ 
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 1.3.6 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการน าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช๎ 
 1.3.7 สํงเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากเมืองต๎นแบบ มาประยุกต์ใช๎ในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจะ
ยกระดับ เพื่อประสิทธิภาพ เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหนํวยงาน โดยเฉพาะด๎านการศึกษา คุณภาพชีวิต และใน
ทุกๆ ด๎าน ของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ 

 มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 แนวทาง 
 1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนให๎เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 1.4.2 สํงเสริมและสนับสนุนให๎สถานศึกษาน าความรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น มาสร๎างองค์ความรู๎เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 1.4.3 สร๎างเวทีวิชาการเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถและการแขํงขันให๎กับนักเรียนและเยาวชนในพ้ืนที่ทุก
ระดับ 
 1.4.4 สํงเสริมให๎นักเรียนผลิตและสร๎างผลงานจากการเรียน พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนกับปฏิบัติจริง เพ่ือให๎นักเรียนผลิตและสร๎างผลงานจากการเรียน 
 1.4.5 จัดให๎มีพ้ืนที่ภายในสถานศึกษาที่เน๎นการใช๎ภาษาตํางประเทศ และการเรียนรู๎วัฒนธรรม 
 1.4.6 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 มาตรการที่  1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 แนวทาง 
 1.5.1 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒธรรมให๎เป็นสํวนหนึ่งของ “วิถีชุมชนชาว
ชัยภูมิ” 
 1.5.2 การจัดการเรียนรู๎สํงเสริมการน าศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาบูรณาการ 
 1.5.3 สํงเสริมผู๎น าชุมชนในการเป็นแนวน าในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในวาระและโอกาส
ตํางๆ อยํางตํอเนื่อง 
 1.5.4 สร๎างและพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล๎องกับวิถีการเรียนรู๎ของ
ประชาชน 

 มาตราที่ 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่น 

 แนวทาง 
 1.6.1 สํงเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิให๎มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่น 
 1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให๎มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพร๎อมในการแขํงขัน ในตลาดแรงงานใน
ระดับประเทศและตํางประเทศ 
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 1.6.3 พัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือผลิตชํางฝีมือแรงงานมือ โดยใช๎นวัตกรรมที่เข๎าถึงระบบเครื่องจักรกลสมัยใหมํ 

 มาตรการที่ 1.7 ส่งเสริมกิจกรรมที่ท านุบ ารุงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 แนวทาง 
 1.7.1 เสริมสร๎างความสามัคคีปรองดองเพ่ือความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
 1.7.2 สํงเสริมและจัดกิจกรรมที่ท านุบ ารุงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   
1. ปัญหาการเจ็บปุวยด๎วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
2. รายได๎ตํอครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 
3. ปัญหาด๎านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 

 มาตรการและแนวทาง 

 มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ 

 แนวทาง 
 2.1.1 สนับสนุนให๎มีการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุ มชนและ
ท๎องถิ่น 

2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนและท๎องถิ่น รวมถึงสร๎างกองทุน
สนับสนุนการท างานในพ้ืนที่ชุมชนของ อสม. ครองคลุมทุกพ้ืนที่ 

2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให๎บริการสาธารณสุขแกํชุมชนให๎มีประสิทธิภาพ 
2.1.4 สํงเสริมการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านสาธารณสุขในชุมชนและท๎องถิ่น 
2.1.5 สํงเสริมสุขภาพและยกระดับการให๎บริการด๎านสาธารณสุข ตลอดจนสร๎างกลไกเพ่ือจัดการสิ่งแวดล๎อม

ที่เอ้ือตํอสุขภาพในระดับจังหวัด 

มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

แนวทาง 
2.2.1 สํงเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร๎อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช๎แนวคิด “การตลาด

น าการผลิต” 
2.2.2 สร๎างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิ เชํน ข๎าวหอมดง ผ๎าจาก ใยสับปะรด  

บรรจุภัณฑ์หมาก ผ๎าไหม สับปะรด มะมํวง มะขามหวาน หม่ า เป็นต๎น ให๎เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากที่โดดเดํนของจังหวัด
ชัยภูมิ 
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2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให๎มีคุณคําและมีมูลคําเพ่ิม โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมํของ
ชุมชนหรือตํอยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให๎ดีขึ้น ทั้งนี้ เน๎นการสร๎างความแตกตําง ความแปลกใหมํ และตรงความ
ต๎องการของผู๎บริโภค พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให๎มีความนําสนใจ 

2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร๎างเอกลักษณ์ในการผลิตสินค๎า
ของชุมชนและท๎องถิ่น เพ่ิมการประชาสัมพันธ์สินค๎าให๎มีความนําสนใจมากยิ่งขึ้น 

2.2.5 สนับสนุนให๎ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช๎ทรัพยากรและภูมิปัญญาท๎องถิ่นผนวกกับการน าองค์ความรู๎
สมัยใหมํมาใช๎ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให๎มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน๎นการลดต๎นทุนการผลิต 
และสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ์สินค๎าด๎านการเกษตรของจังหวัดโดยใช๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.2.7 สร๎างเครือขํายการรวมกลุํมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงสร๎างสรรค์ 
2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้งแตํผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการแปรรูป และผู๎

จ าหนําย 
2.2.9 สํงเสริมการเพ่ิมชํองทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหลํงใหมํๆ โดยเน๎นการเชื่อมโยงกับการทํองเที่ยว

ของจังหวัด 
2.2.10 เสริมสร๎างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให๎มีความเข๎มแข็ง สามารถแขํงขันได๎ในระดับประเทศ 
2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหลํงทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 

มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพ
ติดในพื้นที่  

แนวทาง 
2.3.1 สํงเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนให๎เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3.2 สํงเสริมการจัดกิจกรรมสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางครอบครัวของประชาชนในชุมชน 
2.2.3 ปรับปรุงและสร๎างสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมส าหรับการอยูํอาศัย

ในชุมชนให๎มีคุณภาพ 
2.3.4 สร๎างความตระหนักในความส าคัญกับผู๎สูงอายุในครอบครัวเพ่ือเป็นจุดเริ่มต๎นของความสัมพันธ์อันเป็น

รากฐานของความอบอุํนของครอบครัว 
2.3.5 สํงเสริมความรํวมมือระหวํางองค์กรภาครัฐและผู๎น าชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.3.6 สํงเสริมการสร๎างสื่อที่เน๎นการสร๎างสรรค์สังคมและท๎องถิ่นในการสร๎างความนิยมที่ถูกต๎องในท๎องถิ่น 
2.3.7 พัฒนาเครือขํายความรํวมมือจากภาคประชาชนในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดให๎เข๎มแข็ง 
2.3.8 จัดกิจกรรมเพ่ือสร๎างความรํวมมือระหวํางโรงเรียนกับผู๎ปกครองในการดูแลเด็กและเยาวชนไมํให๎ยุํง

เกี่ยวกับยาเสพติด และการมีสํวนรํวมเพ่ือแก๎ไขปัญหายาเสพติดในท๎องถิ่น 
2.3.9 จัดท าสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพรํประชาสัมพันธ์สร๎างจิตส านึกให๎แกํประชาชนในการปู องกัน

และแก๎ไขปัญหายาเสพติดให๎เข๎มแข็ง 
2.3.10 จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมเก่ียวกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
2.3.11 จัดกิจกรรมในการบ าบัด รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ติดตาม ดูแลผู๎เสพยาเสพติด ผู๎ติดยาเสพติด 

รวมถึงจัดกิจกรรมสํงเสริมอาชีพให๎ผู๎ผํานการบ าบัด รักษา ฟ้ืนฟู ผู๎เสพยาเสพติด ผู๎ติดยาเสพติด 
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2.3.12 จัดหาและพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านการกีฬาของจังหวัดให๎เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่งอ านวยความ
สะดวก เชํน สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ือการออกก าลังกายของคนในชุมชนและท๎องถิ่น เพ่ือมกีฬาที่
สามารถรวมกันได๎ เชํน การจัดการแขํงขัน E-Sport ในกลุํมของเยาวชนที่มีความสนใจและบุคคลทั่วไป 

2.3.13 พัฒนาและจัดให๎มีผู๎ฝีกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู๎ประจ าศูนย์และสนามกีฬาอยําง
เหมาะสม 

มาตรการที่ 2.4 ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมสตรีให้มีความเสมอภาค 

แนวทาง 
2.4.1 จัดตั้งกองทุนเพ่ือดูแลเด็ก เยาวชน คนชรา และคนพิการที่ถูกทอดทิ้ง ขัดสนโอกาสที่จะเข๎าถึง

ทรัพยากรในด๎านตํางๆ ให๎ได๎รับโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษา และการไมํถูกเอารัดเอาเปรียบจากขบวนการค๎ามนุษย์ 
และความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

2.4.2 สํงเสริมสนับสนุนให๎มีกองทุนในการสํงเสริมอาชีพและสํงเสริมสิทธิสตรี สนับสนุนการสร๎างงานและ
นวัตกรรมใหมํๆ และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ที่ภาคประชาสังคมได๎คิดค๎น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. สินค๎าการเกษตรหลักมีผลผลิตตํอไรํสูงขึ้น 
 2. สินค๎าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตตํอไรํสูงขึ้น 
 3. รายได๎ภาคเกษตรตํอครัวเรือนเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการเพ่ิมมากขึ้น 
 4. เพื่อมูลคําผลผลิตทางการเกษตร/ปศุสัตว์ 
 5. สินค๎าแปรรูปทางการเกษตร/ปศุสัตว์ มีมูลคําเพ่ิมข้ึน 
 6. สํงเสริมสินค๎าการเกษตรที่ปลอดสารพิษ มีคุณภาพปลอดภัย 

 มาตรการและแนวทาง 

 มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย มัน
ส าปะหลัง มะพร้าว หมาก และมะม่วง 

 แนวทาง 
 3.1.1 สํงเสริมการน าผลงานวิจัยและใช๎เทคโนโลยีมาใช๎ในการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตตํอไรํ
ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได๎แกํ ข๎าว อ๎อย มันส าปะหลัง มะพร๎าว หมาก และมะมํวง 
 3.1.2 สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 
 3.1.3 เรํงรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิม เพ่ือให๎เกิดการยอมรับ
ในวิธีการเกษตรแบบใหมํท่ีได๎ผลมากขึ้น 
 3.1.4 สรรหาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุํมเจ๎าหน๎าที่ด๎านสํงเสริมการเกษตร เพ่ือให๎
สามารถถํายทอดความรู๎และเทคโนโลยีแกํเกษตรกรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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 มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป้นความหวังในอนาคต ได้แก่ พริก ยางพารา 
โค เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 

 แนวทาง 
 3.2.1 สํงเสริมการรวมกลุํมเกษตรกรผู๎เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได๎แกํ โคเนื้อโคราชวากิว และไกํบ๎านโคราช ใน
ชุมชนและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์ 
 3.2.2 ประสานให๎เกิดความเชื่อมโยงกับโรงช าแหละโคเนื้อโคราชวากิว ที่มีอยูํในพ้ืนที่กลุํมจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ 
 3.2.3 เพ่ือขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุํมเจ๎าหน๎าที่ปศุสัตว์เจ๎าหน๎าที่สํงเสริม
การเกษตร เพ่ือให๎การแนะน าเกษตรกรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3.2.4 ก าหนดพ้ืนที่สํงเสริมการปลูกยางพาราให๎เหมาะสมและเอ้ือตํอการบริหารจัดการเพื่อการเพ่ิมมูลคํา 
3.2.5 สํงเสริมการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด๎านการผลิตพืชมาสํงเสริมการผลิตลดต๎นทุนการผลิต เพ่ิม

ผลผลิตตํอไรํให๎กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได๎แกํ พริกและยางพารา 

มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 

แนวทาง  
3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความต๎องการของตลาด โดย

เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ Northeastern Food Valley ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.3.2 สร๎างชํองทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสูํผู๎ประกอบการด๎านการสํงออกอาหารปลอดภัย 
3.3.3 สํงเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให๎ได๎ในระดับมาตรฐานอยํางสม่ าเสมอ 
3.3.4 สํงเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให๎ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัยของจังหวัดชัยภูมิ 
3.3.5 สร๎างตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร ให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. นักทํองเที่ยวเดินทางเข๎ามาสูํจังหวัดชัยภูมิมากข้ึน 
2. รายได๎จากการทํองเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน 
3. ยกระดับการบริการเพื่อรองรับผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ 

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้เป็น
รูปธรรม 

แนวทาง 
4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด๎านการประชาสัมพันธ์ให๎มีประสิทธิภาพและ แขํงขันได๎ใน

ระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากขึ้น 
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4.1.2 สร๎างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก๎าวกระโดด เชํน การประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ที่โดดเดํน
ของจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผํานสื่อระดับชาติและนานาชาติ 

4.1.3 สร๎างเวทีเพื่อการประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวของท๎องถิ่นให๎บํอยครั้งโดยความรํวมมือของทุกภาคสํวน
ทั้งภาครัฐ และเอกชน เชํน จัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวอยํางตํอเนื่อง ใน 9 เทศกาลส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ  
เป็นต๎น 

4.1.4 สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาเป็นเครื่องมือในการประชาสมันพันธ์และ
การบริหารจัดการการทํองเที่ยว 

มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

แนวทาง 
4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในแหลํงทํองเที่ยวในแตํละพ้ืนที่ เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการเข๎ามาลงทุนด๎าน

การทํองเที่ยว เชํน การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคแหลํงทํองเที่ยวให๎มีความเหมาะสมรองรับ
นักทํองเที่ยว เป็นต๎น 

4.2.2 สร๎างกลยุทธ์ในการบริการด๎านที่พักอาศัยในพ้ืนที่ของจังหวัดให๎เอ้ือตํอความต๎องการของนักทํองเที่ยว 
รวมทั้งให๎ความส าคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแกํนักทํองเที่ยวในทุกพ้ืนที่ 

4.2.3 สํงเสริมความรํวมมือระหวํางผู๎ประกอบการการทํองเที่ยวในท๎องถิ่น และสํวนราชการในการอนุรักษ์
และดูแลสิ่งแวดล๎อมภายในแหลํงทํองเที่ยวให๎มีความสมบูรณ์ 

4.2.4 รํวมมือระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ในการปรับปรุงเส๎นทางและพัฒนา
ภูมิทัศน์ตลอดเส๎นทางท่ีเข๎าสูํแหลํงทํองเที่ยวในแตํละพ้ืนที่ให๎สวยงานและโดดเดํน เพ่ือเพ่ิมจุดเดํนของแหลํงทํองเที่ยว 
เชื่อมโยงเส๎นทางการทํองเที่ยวของแหลํงทํองเที่ยวแตํละแหํง 

4.2.5 จัดท าแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส๎นทางเข๎าสูํแหลํงน้ าใหญํที่ก าลังจะพัฒนาขึ้น เพ่ือให๎เป็นถนนสาย
ทํองเที่ยวที่สวยงาม พร๎อมมีจุดแวะพักและจุดจ าหนํายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึกแกํนักทํองเที่ยว 

4.2.6 เรํงรัดการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวแหลํงใหมํ เชํน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบึงละหาน บึงซีกวึก ปุาปรงพันปี 
ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกด าบรรพ์และโลกล๎านปีอุทยานผักพ้ืนบ๎าน ศูนย์เรียนรู๎
เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต๎น 

4.2.7 บูรณาการความรํวมมือระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคเอกชนและหนํวยงานที่ดูแลปุาไม๎ใน
จังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการทํองเที่ยวในวาระตํางๆ อยํางตํอเนื่อง  

4.2.8 ปรับปรุงพ้ืนที่สวนสาธารณะขนาดใหญํเพ่ือให๎บริการประชาชนในการออกมาสันทนาการ ออกก าลัง
กาย และสถานที่ทํองเที่ยว 

มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคงความเป็นแหล่งภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

แนวทาง 
4.3.1 ปรับปรุงและกํอสร๎างสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ซึ่งบํงบอกถึงถิ่นก าเนิด รากฐาน และสื่อ

ความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูํของคนในท๎องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให๎มีความโดดเดํนยิ่งขึ้น 
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4.3.2 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให๎โดดเดํนเป็นอัตลักษณ์ท่ีสามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เป็นรูปธรรม 
4.3.3 จัดให๎มีแหลํงทํองเที่ยวในลักษณะของสถานที่จ าหนํายสินค๎าพ้ืนเมือง สินค๎าทางวัฒนธรรม และสินค๎า

อ่ืนๆ ที่โดดเดํนของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ 
4.3.4 พัฒนามาตรฐานการบริการนักทํองเที่ยวสูํระดับสากล มีอาสาสมัครทํองเที่ยวที่ให๎บริการข๎อมูลการ

ทํองเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให๎แกํนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวตํางประเทศ บุคลากรทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และบุคคลในพ้ืนที่ มีความรู๎ความสามารถ  

มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและศรัทธาต่อ
เจ้าพ่อพระยาแล 

แนวทาง 
4.4.1 เสริมสร๎างการเชื่อมโยงและสร๎างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเดํน ของจังหวัดชัยภูมิในแตํ

ละพ้ืนที่ และเผยแพรํให๎เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแกํสายตาประชาชนในประเทศและประชาคมโลก 
4.4.2 สํงเสริมการน าวิถีชีวิตความเป็นอยูํ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามของท๎อถิ่นมาพัฒนา

และเสริมสร๎างความโดดเดํนในเชิงประจักษ์ เพ่ือน าไปสูํการทํองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและการทํองเที่ยวในเชิงจิตใจ 
4.4.3 สํงเสริมให๎มีหมูํบ๎านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของชาวชัยภูมิ ในอดีตที่

นักทํองเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได๎ 
4.4.4 สํงเสริมความโดดเดํนในเรื่องราวตามรอยวิถีเส๎นทางเจ๎าพํอพระยาแล เน๎นการน าเสนอในเชิงประจักษ์

และสามารถสัมผัสได๎ในเชิงจิตใจ 

มาตราที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส าคัญของประเทศ 

แนวทาง 
4.5.1 ศึกษาศักยภาพด๎านการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และ

ภูมิอากาศในแตํละพ้ืนที ่
4.5.2 สํงเสริมการปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสูํตลาดไม๎ดอกไม๎ประดับ

ระดับประเทศ 
4.5.3 สํงเสริมกรสร๎างตลาดกลางไม๎ดอกไม๎ประดับ เพ่ือสนับสนุนการน ามาเสริมสร๎างภูมิทัศน์ที่สวยงาม

ให๎กับจังหวัดและแหลํงทํองเที่ยวส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพ่ือสํงออกจ าหนํายทั่วประเทศ 
4.5.4 สํงเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให๎เป็น “เมืองมนต์เสนํห์ดอกไม๎” ของประเทศ 

มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 
4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร๎างอัตราก าลังเจ๎าหน๎าที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่รับผิดชอบด๎านการ

ทํองเที่ยวให๎เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือให๎เป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ด๎าน
การทอํงเที่ยวในพื้นที่  
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4.6.2 การพัฒนาความรู๎ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงานของบุคลากรด๎านการ
บริหารจัดการและการบริการการทํองเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ อยํางมีประสิทธิภาพและตํอเนื่อง 

4.6.3 สํงเสริมความรํวมมือและการสร๎างเครือขํายในการพัฒนาบุคลากรการทํองเที่ยว ทั้งภาครัฐ อปท. 
ผู๎ประกอบการด๎านการทํองเที่ยว และประชาชนในพื้นท่ีให๎มีความเข๎มแข็ง และมีขีดความสามารถสูงขึ้น 

4.6.4 สํงเสริมการจัดการความรู๎เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ให๎กับบุคลากรภาครัฐ อปท. ผู๎ประกอบการ 
ประชาชนในพื้นท่ีทํองเที่ยวและนักทํองเที่ยว 

4.6.5 จัดให๎มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรด๎านการทํองเที่ยวของจังหวัด เพ่ือ
การพัฒนาขีดความสามารถอยํางตํอเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด๎านพลังงานทดแทนของชุมชนได๎มากขึ้น 
2. ท๎องถิ่นมีรายได๎จากการผลิตและจ าหนํายพลังงานทดแทน 
3. ชุมชนให๎ความตระหนักและรํวมมือกันใช๎พลังงานอยํางประหยัดและมีคุณคํา 
4. การใช๎พลังงานแสงอาทิตย์ในการเกษตร 
5. การน าขยะมาแปรสภาพเป็นพลังงาน 
6. การน ารถ EV มาใช๎ 
7. การน าเศษวัสดุจากการเกษตรมาแปรสภาพเป็นพลังงาน 
8. การสํงเสริมการปลูกพืชพลังงานเพื่อสํงโรงงานไฟฟูาชุมชม 

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

แนวทาง 
5.1.1 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกในท๎องถิ่นและชุมชน 
5.1.2 สํงเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปใช๎ประโยชน์ในด๎านการเกษตร เชํน การ

ใช๎พลังงานไฟฟูาในการสนับสนุนการท างานของระบบการให๎น้ าพืชแบบน้ าหยด เป็นต๎น 
5.1.3 สํงเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟูาชุมชน “โรงไฟฟูาชีวมวล” มาใช๎ในชุมชนที่มีความพร๎อม เพ่ือ

การพ่ึงพาตนเองด๎านพลังงาน และการสร๎างมูลค๎าเพ่ิมด๎านพลังงานในเชิงพาณิชย์ 
5.1.4 สํงเสริมให๎มีการเรียนการสอนด๎านการจัดการพลังงานและรํวมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือผลิต

บุคลากรด๎านพลังงาน มาสนับสนุนก๎าวสูํการเป็นแหลํงพลังงานทดแทนที่ใหญํที่สุดของประเทศ 

มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 

แนวทาง 
5.2.1 วางแผนและก าหนดพื้นที่ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอยํางชัดเจน 
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5.2.2 สร๎างระบบเชื่อมโยงการน าผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด๎านการเกษตรไปสูํภาคการผลิ ต
ด๎านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 

5.2.3 สํงเสริมการรวมกลุํมเกษตรกรผู๎ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อให๎สามารถวางแผนการพัฒนาการผลิตพืช
พลังงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและครบวงจร 

5.2.4 สํงเสริมและให๎ความรู๎กับชุมชนเกี่ยวกับการน าผลผลิตจากพืชมาใช๎เป็นพลังงานทดแทนเพ่ือลดต๎นทุน
คําใช๎จํายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 

มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 

แนวทาง 
5.3.1 สํงเสริมการรํวมลงทุนระหวํางกลุํมวิสาหกิจชุมชน แหลํงทุน ภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิต

พลังงานทดแทน เชํน การผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต๎น 
5.3.2 สร๎างความรู๎และความเข๎าใจแกํชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข๎องในการด าเนินการผลิตไฟฟูาของ

ชุมชน เชํน กฎหมายด๎านการผลิตไฟฟูาจากพลังงานลม และกฎหมายด๎านการผลิตไฟฟูาจากพลังงานชีวมวล เป็นต๎น 

มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

แนวทาง 
5.4.1 รณรงค์ให๎ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของพลังงานในการรองรับการพัฒนา

ท๎องถิ่น และการใช๎พลังงานให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด
และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีมูลคําการค๎าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการ และแนวทาง 

มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและโลจิสติกส์
ในภูมิภาค 

แนวทาง 
6.1.1 พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานให๎ได๎มาตรฐาน 
6.1.2 สนับสนุนการสร๎างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค๎าระหวํางประเทศไทยกับประเทศ

ในประชาคมอาเซียน 
6.1.3 เรํงรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด๎านโลจิสติกส์ให๎มีความสามารถสูงในการเข๎ามาบริหารจัดการ 
6.1.4 จัดระบบบริหารจัดการด๎านโลจิสติกส์ และการค๎าในเขตการพัฒนาพิเศษให๎มีประสิทธิภาพสูง 
6.1.5 จัดระดมเครื่องจักรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ ทุกประเภท เข๎าไปฟ้ืนฟูและ

ซํอมแซมถนนเส๎นทางในความรับผิดชอบ พร๎อมจัดสรรเครื่องจักรกลหนัก 
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6.1.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการในการแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับงานโครงสร๎างพ้ืนฐานขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อกับ
ส่วนกลาง 

แนวทาง 
6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให๎เชื่อมโยงการคมนาคมสํวนกลางเพ่ือการขนถํายสินค๎าเกษตร

สูํตลาดกระจายสินค๎าสํวนกลาง 
6.2.2 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือซํอมแซมเส๎นทางในแตํปีงบประมาณ เพ่ือแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของ

ประชาชน 
6.2.3 เรํงรัดการส ารวจและตรวจเส๎นทาง ตลอดจนจัดล าดับความเสียหาย และแผนการซํอมบ ารุงรักษา

เส๎นทางอยํางเป็นระบบเพื่อประกอบการประเมินการซํอมแซม 
6.2.4 เตรียมความพร๎อมด๎านงบประมาณเพ่ือให๎เพียงพอในการซํอมแซม โครงสร๎างพื้นฐานในท๎องถิ่น 
6.2.5 ของงบประมาณจากสํวนกลางเพ่ือมาแก๎ไขปัญหาระยะสั้นอยํางเรํงดํวน โดยให๎ได๎เม็ดเงินเพียงพอตํอ

ความต๎องการในท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีพ้ืนที่ปุาไม๎เพ่ิมข้ึน 
2. ปริมาณน้ าเพื่อการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ านวนเพิ่มข้ึน 

แนวทาง 
7.1.1 ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ท่ีชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
7.1.2 สํงเสริมให๎ยุวชนในพ้ืนที่มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ปุาไม๎ของชุมชนในรูปแบบของการรวมกลุํมเป็น 

“ยุวชนรุํนใหมํรักและหวงแหนปุา” 
7.1.3 สร๎างเครือขํายความรํวมมือสร๎างเครือขํายความรํวมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการดูแล

ทรัพยากรปุาไม๎อยํางมีคุณภาพ ด๎วยความสมดุลและยั่งยืน 
7.1.4 สํงเสริมให๎มีการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม๎ อยํางมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
7.1.5 จัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค์สร๎างจิตส านึกให๎กับชุมชนตระหนักในความส าคัญของปุาไม๎ กับผลกระทบ

จากการท าลายปุาอยํางตํอเนื่อง 
7.1.6 สนับสนุนการปลูกปุาในชุมชนอยํางตํอเนื่อง 
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7.1.7 องค์การบริหารสํวนจังหวัดชัยภูมิ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการท า งานทุกภาคสํวน สํวนภูมิภาค 
สํวนกลาง NGO ภาคประชาชน ประชาสังคม และชมรมอนุรักษ์ตํางๆ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

7.1.8 สร๎างองค์ความรู๎ หาแนวทางปฏิบัติรํวมกันที่ถูกต๎องไมํขัดตํอกฎหมาย (ภาคใต๎ข๎อยกเว๎น) 

มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่
และแหล่งน้ าชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้ าในภาคการเกษตร 

แนวทาง 
7.2.1 เสริมสร๎างความเข๎าใจกับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิให๎เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะ

เกิดข้ึนจากการสร๎างแหลํงน้ าขนาดใหญํในพ้ืนที่ 
7.2.2 สร๎างความรํวมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพ่ือสะท๎อนความต๎องการที่เป็นเอกภาพของ

ชาวชัยภูมิ ในความจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาแหลํงน้ าขนาดใหญํของจังหวัด 
7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพ่ือใช๎เป็นงบประมาณสนับสนุนการกํอสร๎างแหลํงน้ าขนาดใหญํและแหลํงน้ าของ

ชุมชนทั้งจากรัฐบาล หนํวยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด 
7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งอํางเก็บน้ า ” เพ่ือให๎แตํละพ้ืนที่มีแหลํงน้ าส ารอง เพ่ือรองรับในชํวง

ฤดูท่ีมีปริมาณน้ ามากและไว๎ในชํวงขาดแคลนน้ า 
7.2.5 วางแผนพัฒนาพ้ืนที่แหลํงน้ าขนาดใหญํและเส๎นทางเข๎าถึงให๎สวยงาม มีจุดเดํน มีจุดแวะพักผํอน

ระหวํางทาง เพ่ือเอ้ือตํอการเป็นสถานที่ทํองเที่ยวและพักผํอนแหํงใหมํของจังหวัดชัยภูมิ 
7.2.6 บริหารจัดการน้ าอยํางบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตลอดจนจัดวางระบบชลประทานส าหรับ

ภาคการเกษตรและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าสูํภาคการเกษตร 
7.2.7 พัฒนาแหลํงน้ าเดิม แหลํงน้ าธรรมชาติ และพัฒนาแหลํงน้ าใหมํเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า 

รวมทั้งพัฒนาแหลํงน้ าใต๎ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
7.2.8 พัฒนาระบบสํงและกระจายน้ าเพื่อให๎เกิดผลเป็นรูปธรรม 
7.2.9 ผลักดันให๎มีสภาลุํมน้ าและกลุํมผู๎ใช๎น้ าภาคประชาชนเพื่อเข๎าไปมีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรน้ า 

มาตรการที่ 7.3 การน าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพื่อมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของท้องถิ่น / เพิ่มเติมแนวทางในการควบคุมเรื่องอากาศ (ไฟป่า,มลพิษ,ฝุ่น) 

แนวทาง 
7.3.1 สํงเสริมการน านวัตกรรมที่จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใช๎ในการก าจัดขยะ

ชุมชน และกํอให๎เกิดมูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจในชุมชน 
7.3.2 เรํงรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู๎ของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย 
7.3.3 เสริมสร๎างความตระหนักและการมีสํวนรํวมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษสิ่งแวดล๎อมใน

ชุมชน 
7.3.4 สร๎างความพร๎อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล๎งและน้ าทํวม 
7.3.5 รณรงค์สร๎างจิตส านึกให๎ประชาชนเห็นถึงความส าคัญและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
7.3.6 จัดท าข๎อตกลงเงื่อนไขที่ชัดเจนให๎ผู๎ประกอบการ เพ่ือให๎เป็นข๎อบังคับและมีบทลงโทษ 
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7.3.7 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีสํวนรํวมรับผิดชอบ (สร๎างกระบวนการตรวจสอบ เสนอแนะ แก๎ไข
ปัญหา) รายงานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ประชาชนมีความพึงพอใจตํอผลงานการให๎บริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2. บุคลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให๎บริการ 
3. ภาคประชาชนมีสํวนรํวมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4. หนํวยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มีการบูรณาการรํวมกันในการบริหารจัดการองค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
มาตรการและแนวทาง 

มาตรการที่ 8.1 เพื่อประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทาง 
8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ตํางๆ ในการบริหารจัดการให๎เอ้ือตํอระบบการบริหาร

จัดการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มีประสิทธิภาพ โปรํงใสและสามารถตรวจสอบได๎ 
8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
8.1.3 ปรับปรุงระบบการให๎บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการท างาน และการพัฒนาให๎มีลักษณะการ

ให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน เพ่ือการ

ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร 
8.1.5 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด๎านการบริหารและการให๎บริการ 
8.1.6 พัฒนาดัชนีชี้วัดการให๎บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหนํวยงานและระดับบุคคล 
8.1.7 สํงเสริมให๎มีประบวนการมีสํวนรํวมระหวํางภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท๎องถิ่น 
8.1.8 มีหนํวยงานหลักท่ีมีหน๎าที่รับเรื่องราวร๎องทุกข์ ตลอดจนให๎ค าปรึกษาด๎านกฎหมาย 

มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 
8.2.1 เผยแพรํข๎อมูลขําวสารจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และสื่อสาธารณะให๎กับประชาชนในพ้ืนที่อยําง

ถูกต๎องและรวดเร็ว 
8.2.2 สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือการเผยแพรํขําวสารให๎กับ

ประชาชน 
8.2.3 จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กรในรูปแบบตํางๆ 
8.2.4 จัดสรรงบประมาณให๎เพียงพอ 
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มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

แนวทาง 
8.3.1 วิเคราะห์โครงสร๎างอัตราก าลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด๎านให๎สอดคล๎องและเอ้ือตํอการ

ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอยํางมีประสิทธิภาพ 
8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให๎มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ 
8.3.4 จัดหาและพัฒนาบุคลากรด๎านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจิตส านึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

แนวทาง 
8.4.1 สํงเสริมการสร๎างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีตํอองค์กรให๎กับบุคลากรในองค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
8.4.2 สํงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให๎กับบุคลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

มาตรการที่ 8.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 
8.5.1 ผลักดันให๎มีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาด๎านตํางๆ ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
8.5.2 สนับสนุนให๎งบประมาณเพ่ือแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนในเขตรับผิดชอบ โดยการสร๎างการมีสํวนรํวม

ของสมาชิกสภาท๎องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
1. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมในสังคม มุํงสร๎างภูมิคุ๎มกันตั้งแตํระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน 

เพ่ือให๎เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข๎ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงได๎อยําง 
มีประสิทธิภาพ โดยให๎ความส าคัญกับการสร๎างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคมให๎ทุกคนในสังคมไทยสามารถ
เข๎าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ได๎รับการคุ๎มครองทางสังคม ที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเทําเทียมกัน มีโอกาส
เข๎าถึงทรัพยากรและโครงสร๎างพ้ืนฐานในการสร๎างอาชีพและรายได๎ที่มั่นคง สามารถเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยําง
เสมอภาค ได๎รับการคุ๎มครองสิทธิผลประโยชน์และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยํางเทําเทียม  และ
สามารถด ารงชีวิตอยูํได๎อยํางมีศักดิ์ศรี ภายใต๎ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรํงใส ยึดประโยชน์สํวนรวม และเปิด
โอกาสการมีสํวนรํวมของประชาชนทุกภาคสํวนในกระบวนการพัฒนาประเทศ   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน  มุํงเตรียมคนให๎พร๎อมรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยให๎ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชํวงวัยให๎มีภูมิคุ๎มกัน  เพ่ือเข๎าสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎
ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร๎างศักยภาพของคนในทุกมิติให๎มีความพร๎อมทั้ง
ด๎านรํางกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู ๎และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู๎คุณคํา
ความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู๎ตลอดชีวิต ควบคูํกับการเสริมสร๎างสภาพแวดล๎อมในสังคมและสถาบันทาง
สังคมให๎เข๎มแข็งและเอ้ือตํอการพัฒนาคน รวมทั้งสํงเสริมการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็งและสามารถสร๎ าง
ภูมิค๎ุมกันให๎คน ในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ  

3. ยุทธศาสตร์ความเข๎มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให๎ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให๎เข๎มแข็ง และสามารถใช๎ประโยชน์ได๎อยํางยั่งยืน เพ่ือให๎
ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาค
เกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และสัตว์น้ า รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม สํงเสริม การสร๎างมูลคําเพ่ิมสินค๎าเกษตร อาหาร และพลังงาน บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น
และความรู๎สร๎างสรรค์ การสร๎างความมั่นคงในอาชีพและรายได๎ให๎แกํเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขณะเดียวกัน ให๎ความส าคัญกับการสร๎างความมั่นคงด๎านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และ
ประเทศ เพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎ภาคเกษตรสามารถพ่ึงตนเองได๎และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงตําง ๆ ได๎อยํางมั่นคง  

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจสูํการเติบโตอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน ให๎ความส าคัญกับการปรับ
โครงสร๎างเศรษฐกิจ โดยใช๎วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร๎างสรรค์ ตลอดจนภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสูํการพัฒนาที่มีคุณภาพ และยั่งยืน ภายใต๎ปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ืออ านวยและระบบการ
แขํงขันที่เป็นธรรม เพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กับประเทศ มุํงปรับโครงสร๎างการค๎าและการลงทุนให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของตลาดทั้งภายใน และตํางประเทศ สร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนพ้ืนฐานของนวัตกรรม
และความคิดสร๎างสรรค์พัฒนาธุรกิจสร๎างสรรค์และเมืองสร๎างสรรค์ เพ่ิมผลิตภาพของภาคเกษตร และสร๎างมูลคําเพ่ิม
ด๎วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม พัฒนาภาคอุตสาหกรรม สูํอุตสาหกรรมฐานความรู๎เชิง
สร๎างสรรค์และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ สร๎างความมั่นคงด๎านพลังงาน 
ควบคูํไปกับการปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบตําง ๆ ทางเศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจสํวนรวมอยํางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให๎เป็นฐานเศรษฐกิจ ของประเทศท่ีเข๎มแข็งและขยายตัวอยํางมีคุณภาพ  
 5. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  มุํง
เชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความรํวมมือกับประเทศในภูมิภาคตําง ๆ บนพ้ืนฐาน
ของการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ๎มกันตํอกระแส การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยให๎ความส าคัญกับการ
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พัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให๎เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎านและ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิต ในประเทศ พัฒนาความรํวมมือแบบหุ๎นสํวนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของ
ผลประโยชน์รํวมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และสร๎างปฏิสัมพันธ์ในความรํวมมือระหวํางประเทศอยําง
สร๎างสรรค ์เตรียมความพร๎อมประเทศไทยในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคน ในทุก
ภาคสํวนให๎มีทักษะที่ทันตํอการเปลี่ยนแปลง ควบคูํไปกับการพัฒนาความเชื่อมโยงด๎านขนสํง และระบบโลจิสติกส์
ภายใต๎กรอบรํวมมืออนุภูมิภาค ปรับปรุงกฎ ระเบียบการขนสํงคนและสินค๎าเพ่ือลดต๎นทุนการด าเนินธุรกิจ และ
เสริมสร๎างความเขม็แข็งของภาคกีารพัฒนาภายในประเทศตั้งแตํระดับชุมชนท๎องถิ่นให๎ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง  

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน  มุํงบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เพียงพอตํอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืนฐาน  ของการมีสํวนรํวมของ
ชุมชนในการดูแล รักษาและใช๎ประโยชน์ ควบคูํไปกับการเตรียมความพร๎อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให๎สังคมมีภูมิค๎ุมกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให๎
คนในสังคมไทย โดยให๎ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสูํการเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติ ทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมให๎
มีประสิทธิภาพ โปรํงใสและเป็นธรรมอยํางบูรณาการ สร๎างภูมิคุ๎มกันด๎านการค๎า จากเงื่อนไขด๎านสิ่งแวดล๎อมและ
วิกฤตภาวะโลกร๎อน และเพ่ิมบทบาทประเทศไทย เวทีประชาคมโลก ที่เกี่ยวข๎องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี
ด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ  

ในชํวงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ประเทศไทยจะยังคงเผชิญกับแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญของโลก ทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นและระยะยาว ทั้งที่สามารถคาดการณ์ได๎ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
และไมํสามารถคาดการณ์ โดยการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกท่ีเกิดข้ึนจะเป็นปัจจัยโอกาสที่จะชํวยเสริมสร๎างประโยชน์
หรือกํอให๎เกิดความเสี่ยงตํอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตด๎วยขนาดและลักษณะที่แปรผันออกไปอยํางไรนั้น ขึ้นอยูํ
กับบริบทและเงื่อนไขสภาพแวดล๎อมภายในประเทศที่จะเป็นตัวแปรหลัก ซึ่งบํงชี้วําประเทศไทยจะสามารถปรับตัว
ด๎วยการใช๎ประโยชน์จากจุดแข็งและปรับแก๎ไขข๎อจ ากัดที่มีอยูํเพ่ือน ามาสร๎างสรรค์โอกาสในการเติบโตตํอไปได๎อยําง
ตํอเนื่องและยั่งยืนทํามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ไมํแนํนอนและซังซ๎อนได๎อยํางเทําทัน เหมาะสม เพ่ือให๎เกิดการ
กระจายประโยชน์ที่เกิดข้ึนไปยังภาคสํวนตํางๆ ในประเทศได๎อยํางเทําเทียมเป็นรูปธรรมได๎เพียงใด  

ดังนั้น จึงจ าเป็นอยํางยิงที่จะต๎องท าความเข๎าใจกับบริบทของประเทศไทยและสภาพแวดล๎อมภายนอกอยําง
รอบด๎าน ทั้งผลของการพัฒนาของประเทศในระยะที่ผํานมาภายใต๎แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ยังคงมีประเด็นส าคัญ
ซึ่งจ าเป็นต๎องเรํงด าเนินการขับเคลื่อนให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายโดยเร็ว ตลอดจนแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงระดับ
โลกที่ส าคัญและคาดวําจะมีผลตํอทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 รวมถึงผลจาก
สถานการณ์การแพรํระบาดของโควิด – 19 ซึ่งได๎สํงผลกระทบตํอประเทศไทยในหลากหลายมิติและน ามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงฉากทัศน์ของการพัฒนาทั่วโลกไปอยํางสิ้นเชิง เพ่ือที่จะสามารถประเมินสถานภาพปัจจุบันของไทย  และ
เตรียมความพร๎อมในการปรับตัวทํามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่มีความซับซ๎อนมากขึ้นของโลกยุคใหมํ เพ่ือใช๎
ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นในการพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานของความยั่งยืนได๎อยํางเต็มที่ โดยการวางกลยุทธ์การ
พัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานของความยั่งยืนได๎อยํางเต็มที่ โดยการวางกลยุทธ์การพัฒนาประเทศที่มีจุดเน๎นชัดเจนและมี
ความเหมาะสมกับบริบททั้งภายในและภายนอกประเทศอยํางรอบด๎าน 
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บริบทและสถานะในการพัฒนาของประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
การพัฒนาของประเทศไทยภายใต๎ชํวงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 เป็น

สภาวะที่ประเทศต๎องเผชิญความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญหลายประการและอยูํภายใต๎แรงกดดันจากสถานการณ์ที่มีความ
ผันแปรสูงจากภายนอกและภายในประเทศ ทั้งที่เป็นผลจากความก๎าวหน๎าอยํางก๎าวกระโดดของเทคโนโลยีที่เข๎ามามี
บทบาทส าคัญท้ังในวิถีการด าเนินธุรกิจและการใช๎ชีวิตของผู๎คน การเข๎าสูํสังคมสูงวัยที่สํงผลตํอก าลังแรงงานในอนาคต 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่มีความผันผวนรุนแรง ตลอดจนสถานการณ์ความขัดแย๎งทาง
เศรษฐกิจการเมืองระหวํางประเทศมหาอ านาจ เมื่อผนวกเข๎ากับเหตุการณ์การแพรํระบาดของโควิด – 19 ที่แพรํ
ระบาดอยํางรวดเร็วและสํงผลกระทบอยํางรุนแรงทั่วโลก สํงผลให๎การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ใน
หลายมิติ ไมํสามารถบรรลุผลได๎ตามเงื่อนเวลาที่ก าหนด 

- บริบทและสถานะของประเทศไทยจากผลของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 
1. มิติด๎านความมั่นคง 

1) เสถียรภาพทางการเมืองและประสิทธิผลของรัฐลดลง 
2) ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยูํในเกณฑ์ปานกลาง 
3) ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ยังคงมีความเสี่ยง 

2. มิติด๎านเศรษฐกิจ 
1) เศรษฐกิจขยายตัวต่ าสุดในรอบ 22 ปี 
2) เศรษฐกิจไทยโดยรวมมีเสถียรภาพที่ดีเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล๎  

เคียงกัน 
3) ภาคการเงินของไทยมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
4) โครงสร๎างของภาคการผลิตที่เป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไมํใชํกลุํมที่

มีมูลคําเพ่ิมสูง 
5) เศรษฐกิจไทยต๎องพ่ึงพาอุปสงค์ตํางประเทศในสัดสํวนที่สูง 
6) ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของปัจจัยทุนอยูํในระดับต่ า 
7) ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ของไทยเติบโตช๎า 
8) ความรํวมมือด๎านการค๎าและการลงทุนในอาเซียนเพ่ิมขึ้น ขณะที่การบริหารจัดการ ณ จุดข๎าม

พรมแดนมีข๎อจ ากัด 
9) ประเทศไทยยังคงมีข๎อจ ากัดในการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสภาวะการแขํงขัน

ระหวํางผู๎ประกอบการที่ไมํเทําเทียม 
 3. มิติด๎านความสามารถในการแขํงขัน 

1) โครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์พัฒนาก๎าวหน๎า 
2) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาของประเทศบรรลุเปูาหมายแตํยังต่ ากวําประเทศที่มีระดับการ

พัฒนาใกล๎เคียงกัน 
3) ความสามารถในการแขํงขันของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย 
    • ภาคการเกษตร 
    • ภาคการทํองเที่ยว 
    • อุตสาหกรรมชีวภาพ 
    • อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
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    • อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข๎อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
    • อุตสาหกรรมและบริการขนสํงและโลจิสติกส์ 
           - การเป็นศูนย์กลางด๎านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค 
           - การเปลี่ยนผํานอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสูํอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูาอัจฉริยะ 
           - การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 
    • อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

4. มิติด๎านทรัพยากรของมนุษย์ 
1) คนไทยทุกชํวงวัยมีทักษะความรู๎และความสามารถโดยรวมเพ่ิมขึ้น 
2) ทักษะทางด๎านการอํานหรือการศึกษาหาความรู๎เพ่ิมเติมของคนไทยมีแนวโน๎มลดลง 
3) ผลสัมฤทธิ์การศึกษาของคนไทยอยูํในระดับต่ า 
4) ผลิตภาพของแรงงานเพ่ิมขึ้นช๎าและมีข๎อจ ากัดในการผลิตแรงงานให๎มีสมรรถนะตรงกับความ

ต๎องการของตลาด 
5) ประเทศไทยยังคงต๎องพ่ึงแรงงานตํางด๎าว 

5. มิติด๎านสังคม 
 1) ความยากจนและการกระจายรายได๎มีแนวโน๎มดีขึ้น 

2) ความเหลื่อมล้ ายังคงเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีต๎องเรํงด าเนินการแก๎ไข 
3) การเข๎าถึงบริการพ้ืนฐานของภาครัฐดีขึ้น แตํคุณภาพการศึกษายังคงเป็นปัญหาส าคัญ 
4) สุขภาวะของคนไทยดีขึ้น แตํยังคงมีการจัดสรรบริการทางการแพทย์ที่ไมํเทําเทียม 
5) สังคมไทยมีความเปราะบาง 

6. มิติด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
1) ปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกลดลง 
2) การฟื้นฟูรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติละปุาไม๎ยังไมํเป็นไปตามเปูาหมาย 
3) การดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมยังเป็นปัญหา ได๎แกํ ปัญหาขยะ 
4) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ ายังคงมีความเสี่ยง 

7. มิติด๎านการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) ภาครัฐตอบสนองความต๎องการของภาคสํวนได๎ดีขึ้น แม๎ต๎องเรํงพัฒนาประสิทธิภาพการ

ด าเนินงาน 
2) การบริหารจัดการภาครัฐในภาพรวมมีความก๎าวหน๎าอยํางมีนัยส าคัญ 
3) ความยั่งยืนทางการคลังยังคงนําเป็นหํวง 
4) โครงสร๎างการบริหารงานภาครัฐเกิดความยืดหยุํนไมํคลํองตัว ยังคงมีกฎระเบียบและกระบวนงาน

ทีล่๎าสมัยเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาประเทศ 

 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) 
 แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก ที่ครอบคลุมของเขตของการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ก าลังเกิดขึ้นในวงกว๎าง
และคาดวําจะสํงผลตํอไปในอนาคต มีประเด็นที่เก่ียวข๎องกับหลากหลายมิติและมีหลายระดับตั้งแตํการด าเนินชีวิตของ
ประชากรไปจนถึงผลรวมในระดับประเทศ โดยแนวโน๎มที่จะสํงผลกระทบและกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ วัฒนธรรม รวมถึงชีวิตความเป็นอยูํของผู๎คนในสังคมจะไมํใชํสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแล๎วเลือน
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หายไป แตํเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนตํอเนื่องเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น การวิเคราะห์แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงระดับ
โลกเพ่ือเป็นข๎อมูลประกอบการวิเคราะห์คาดการณ์ผลที่อาจเกิดขึ้นได๎ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และน ามา
ประกอบการพิจารณารํวมกับบริบทสภาพแวดล๎อมภายในประเทศจึงมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะตํอการออกแบบ
ยุทธศาสตร์ และระบุประเด็นการพัฒนาที่ต๎องการความเจาะจงและมุํงเปูาที่ชัดเจนเพ่ือยึดโยงให๎เห็นถึงความจ าเป็น
เรํงดํวนของการที่จะต๎องมุํงเน๎นรองรับปรับตัวให๎เข๎ากับกระแสของการเปลี่ยนแปลงดังกลําว โดยบริบทการ
เปลี่ยนแปลงระดับโลกที่จะสํงผลหรือมีอิทธิพลท าให๎สถานะของประเทศที่เป็นอยูํเกิดการเปลี่ยนไป และน าไปสูํการ
ปรับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนฯ 13 ที่ประเทศไทยควรมุํงเน๎นให๎ความส าคัญ ดังนี้ 

 1. ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี 
แนวโน๎มความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีที่คาดวําจะมีบทบาทส าคัญในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

ประกอบด๎วย 
     1) การเติบโตของเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม และเศรษฐกิจแบบแบํงปัน 
     2) การวิเคราะห์ข๎อมูลขนาดใหญํ 
     3) การใช๎ปัญญาประดิษฐ์ หุํนยนต์และระบบอัตโนมัติ 
2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากร 
3. การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่เก่ียวข๎องกับสุขภาพในระยะ 10 ปีข๎างหน๎า ประกอบด๎วย 
     1) การเพิ่มขึ้นของการปุวยด๎วยโรคไมํติดตํอเรื้อรัง 
     2) กระแสความตระหนักในการดูแลสุขภาพในเชิงปูองกัน 
     3) ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีการรักษาพยาบาล 
4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5. ความพยายามระดับโลกในการลดปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 
6. พลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟูา 
7. เศรษฐกิจการเมืองระหวํางประเทศ 
8. ความเปราะบางทางสังคม 
9. อนาคตของงาน 

นอกจากนี้ ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วจะสํงผลให๎งานบางประเภทเลือนหาย 
และเกิดงานประเภทใหมํขึ้นมาทดแทน โดยระบบอัตโนมัติและหุํนยนต์มีแนวโน๎มจะเข๎ามาทดแทนงานที่มีลักษณะของ
การท าซ้ าหรือเป็นแบบแผน สํงผลให๎เกิดความต๎องการแรงงานที่มีทักษะความสามารถเฉพาะที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยี
มากขึ้น อาทิ วิศวกรหุํนยนต์ หรือผู๎เชี่ยวชาญปัญญาประดิษฐ์ และการเข๎าสูํสังคมสูงวัยยังมีแนวโน๎มให๎งานใน
อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพมีจ านวนเพิ่มขึ้น ตลอดจนกระแสความใสํใจด๎านสิ่งแวดล๎อมจะสํงผลให๎งานสีเขียว
ทวีความส าคัญในตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น น าไปสูํการเกิดข้ึนของงานในอาชีพใหมํๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงข๎างต๎นน าไปสูํ
ความต๎องการทักษะของแรงงานในลักษณะใหมํๆ โดยนอกเหนือจากทักษะทางปัญญาหรือทักษะเชิงเทคนิค อาทิ สะ
เต็ม (STEM) แล๎ว ยังเป็นที่คาดการณ์กันวําทักษะทางพฤติกรรมหรือทักษะด๎านมนุษย์ อาทิ ความคิดสร๎างสรรค์ การ
สื่อสาร หรือการท างานเป็นทีม จะเป็นที่ต๎องการและเป็นงานส าหรับอนาคต เนื่องจากเป็นทักษะเฉพาะที่เทคโนโลยี
สมัยใหมํยังไมํสามารถทดแทนแรงงานมนุษย์ได๎ 
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 ประเด็นการพัฒนาในระยะต่อไป 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายใต๎แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในระยะที่ผํานมา แม๎ไมํอาจกลําว

ได๎วําประสบผลส าเร็จในทุกมิติ หากแตํความพยายามของภาคสํวนที่รวมพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต๎บริบท
ความรับผิดชอบของแตํละองคาพยพ ได๎สํงผลให๎การพัฒนาประเทศในหลายด๎านมีคว ามก๎าวหน๎าในหลายมิติ 
โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับการวางรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ไมํวําจะเป็นด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานที่เอ้ือตํอ
การลดต๎นทุนในการด าเนินธุรกิจ การยกระดับขีดความสามารถของประเทศ ทั้งในภาคธุรกิจ ภาคการผลิต การศึกษา 
ที่มีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช๎ เพื่อผลักดันให๎การพัฒนาประเทศเกิดผลส าเร็จมากขึ้น อยํางไรก็ตาม ประเทศไทยยังคง
ต๎องเผชิญกับข๎อจ ากัดและความท๎าทายในการพัฒนาประเทศในระยะตํอไปอีกหลายประการ ทั้งที่เป็นผลตกค๎างจาก
การไมํสามารถบรรลุวัตถุเปูาหมายทั้งตั้งไว๎ในแผนฯ 12 ผลกระทบจากการแพรํระบาดของโควิด - 19 และความ
จ าเป็นในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในระดับโลก ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่
ต๎องค านึงถึงในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  

โดยในระยะตํอไปประเทศไทยต๎องวางรากฐานและเตรียมพร๎อมเพ่ือรับมือกับแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากในและนอกประเทศ รวมทั้งแสวงหาโอกาสที่เกิดขึ้นจากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลําวให๎เกิดประโยชน์
แกํประเทศบนพ้ืนฐานความเข๎มแข็งของทุนภายในประเทศที่มีอยูํให๎สามารถเสริมสร๎างปรับปรุงให๎สอดรับกับกระแส
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปได๎อยํางเหมาะสม รํวมกับการแก๎ไขข๎อจ ากัดที่เป็นปัจจัยลดทอนของประเทศให๎หมดไป 
เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของภาคธุรกิจ การสร๎างความเสมอภาคทางสังคม และการพัฒนา
และเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยจากการสังเคราะห์บริบทสถานการณ์พัฒนาภายในประเทศ รํวมกับการ
ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์แพรํระบาดของโควิด – 19 และแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลก น ามา
ซึ่งประเด็นการพัฒนาประเทศที่ควรให๎ความส าคัญในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยอาศัยกรอบมุมมอง
สถานะของประเทศครอบคลุมมิติการพัฒนาใน 6 ทุนหลัก ประกอบด๎วย ทุนทางการเงิน ทุนทางกายภาพ ทุนทาง
ธรรมชาติ ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ และทุนทางสถาบัน โดยสรุปได๎ดังนี้ 

1) แนวทางการสํงเสริมการพัฒนาทุนทางการเงินของประเทศ  โดยการปรับโครงสร๎างภาคการผลิตและ
บริการ สูํเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมในการน าเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือพลิกฟ้ืนสภาวะทางเศรษฐกิจที่บอบช้ า จาก
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพรํระบาดของโควิด – 19 และผลักดันการพัฒนาสาขาการผลิตที่ส าคัญ ซึ่งมี
ศักยภาพในการเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะตํอไป 

2) แนวทางสํงเสริมการพัฒนาทุนทางกายภาพของประเทศ  โดยการกระจายศูนย์กลางการพัฒนาและตํอ
ยอดการลงทุนโครงสร๎างพ้ืนฐานทางกายภาพไปสูํโครงสร๎างพ้ืนฐานทางดิจิทัลและเทคโนโลยีมากขึ้น โดยอาศัยการ
พัฒนาเศรษฐกิจควบคูํไปกับการกระจายการพัฒนาเมือง 

3) แนวทางสํงเสริมการพัฒนาทุนทางธรรมชาติของประเทศ   โดยเปลี่ยนผํานจากการเน๎นความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่น ามาซึ่งมูลคําและรายได๎แตํละเลยปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติไปสูํความยั่งยืน 

4) แนวทางสํงเสริมการพัฒนาทุนทางสังคมของประเทศ  เน๎นการสร๎างโอกาส สร๎างความเสมอภาค และลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยการสร๎างโอกาสทางการศึกษา สาธารณสุข และโอกาสในการเข๎าถึงบริการทาง
โครงสร๎างพ้ืนฐาน/บริการสาธารณะอ่ืนๆ ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเรํงแก๎ไขและปูองกันความยากจนเรื้อรังและ/หรือความ
ยากจนข๎ามรุํน และการให๎ความคุ๎มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสมแกํคนในประเทศ ควบคูํไปกับการเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของตน 

5) แนวทางสํงเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ  โดยพัฒนาก าลังคนให๎มีสมรรถนะสูงสอดคล๎องกับ
ความต๎องการของตลาดแรงงาน ควบคูํกับการสร๎างความตระหนักในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางมีจริยธรรม  
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มีวิจารณญาณและเทําทัน โดยมุํงให๎ความส าคัญกับการยกระดับคนไทยให๎มีความรู๎ ทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็นใน
โลกยุคใหม ํ

6) แนวทางสํงเสริมการพัฒนาทุนทางสถาบันของประเทศ  โดยพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐให๎มี
ความทันสมัย เทําทันการเปลี่ยนแปลง สามารถให๎บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานแกํประชาชนทุกคนอยํางเทําเทียม มี
ความยืดหยุํน และการปฏิบัติงานมีความเชื่อมโยงจากสํวนกลางลงสูํภูมิภาคและสูํ ระดับท๎องถิ่นได๎อยํางมีบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ 
 

นโยบายองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

          1. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
1.1 ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ โดยระดมสรรพก าลังจากทุกภาคสํวน สนับสนุนหนํวยงานที่

เกี่ยวข๎อง ใช๎วิถีของชุมชนในการปูองกัน แก๎ไขปัญหา บ าบัดรักษาผู๎ติดยาเสพติดและสํงเสริมให๎กลับเข๎าชุมชนอยําง
สมศักดิ์ศร ี 

1.2 ชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาสให๎ได๎รับการด ารงชีพที่เหมาะสม มีที่อยูํอาศัยตามสถานะภาพ  
1.3 สํงเสริมให๎ประชาชนมีรายได๎จากการจ๎างงาน คําตอบแทนที่เหมาะสมในสํวนของการพัฒนาโครงสร๎าง

พ้ืนฐาน และการแก๎ไขปัญหาความยากจน  
1.4 สนับสนุนสํงเสริมกิจกรรมและการด าเนินงานของคณะกรรมการ กลุํม องค์กร ชมรม ของผู๎สูงอายุ ผู๎

พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส เด็ก สตรี เพ่ือสร๎างสรรค์สังคม รวมถึงการใช๎แนวทางครอบครัวเข๎มแข็งในการแก๎ไขปัญหาสังคม  
1.5 สนับสนุนสํงเสริมให๎ประชาชนได๎รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวย เอดส์ให๎มีความครอบคลุม เสมอ
ภาค  

2. นโยบายการศึกษา  
 2.1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนสํงเสริมการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ให๎มีประสิทธิภาพ สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให๎ได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยําง
เหมาะสม สนับสนุนแนวทางการศึกษานอกระบบและสํงเสริมกระบวนการการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  

2.2 สนับสนุนสํงเสริมให๎ผู๎ยากไร๎ ผู๎พิการหรือทุพพลภาพ หรืออยูํในสภาวะยากล าบาก ให๎ได๎รับโอกาสทาง
การศึกษา  

3. นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
3.1 อุปถัมภ์ ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา สํงเสริมให๎ประชาชนเข๎าใจและน าหลักของศาสนามาใช๎ใน

ชีวิตประจ าวัน  
3.2 ฟ้ืนฟู สืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท๎องถิ่น การนันทนาการและสนับสนุนการ

ด าเนินงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ  

4. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4.1 สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชน ให๎มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะอยํางยิ่งการปลูกปุา ก าหนดให๎มีการบ ารุงรักษาอยํางเหมาะสม ฟ้ืนฟูสภาพปุาเสื่อมโทรม ใช๎
มาตรการทางสังคมและกฎหมายกับผู๎บุกรุกท าลายปุาไม๎  
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4.2 อนุรักษ์ทรัพยากรดินและปุาไม๎ ยุติการเผาไรํนาและการท าลายหน๎าดิน ลดการใช๎สารเคมีเพ่ือการเกษตร 
ฟ้ืนฟูสภาพดินและการชะล๎างท าลายดิน โดยการปลูกหญ๎าแฝกตามแนวพระราชด าริ  

4.3 จัดหาสถานที่และวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการที่เหมาะสม ไมํท าลายสภาพแวดล๎อม  

5. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี  
5.1 น าหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด๎วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรํงใส หลักการมีสํวน

รํวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ๎มคํา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช๎ในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารสํวนต าบลรวมถึงจัดตั้งหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบในเขตพ้ืนที่เพ่ือรองรับเป็นศูนย์เรียนรู๎ภายใน
ต าบลและผู๎สนใจทั่วไป  

5.2 จัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี โดยใช๎หลักการมีสํวนรํวมของประชาชน  
กระจายงบประมาณให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และครบถ๎วนตามภารกิจอ านาจหน๎าที่ บนพ้ืนฐานของการจัดสรร
งบประมาณท่ีมีอยูํอยํางจ ากัดให๎มีประสิทธิภาพ  

5.3 สนับสนุนสํงเสริมแนวทางและการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานและการ ใช๎พลังงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ  

5.4 พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการน าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช๎ในการ
บริหารงานขององค์กร สํงเสริมการเป็นองค์กรและชุมชนแหํงการเรียนรู๎  

5.5 ให๎ประชาชนเข๎าถึงและใช๎ระบบอินเทอร์เน็ตได๎อยํางสะดวก  
5.6 ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพระบบการจัดเก็บภาษีให๎มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดท าระบบแผน

ที่ภาษี  
5.7 สนับสนุนสํงเสริมแนวทางการปกครองท๎องถิ่นในระบอบประชาธิปไตย เทิดทูนไว๎ซึ่งสถาบัน

พระมหากษัตริย์ สร๎างเสริมความรัก ความสามัคคีในชุมชน สนับสนุนสํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการด าเนินงาน
ผํานกระบวนการประชาคม เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การด าเนินกิจกรรม การรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร  
ปรับปรุงการให๎บริการประชาชน โดยในรูปแบบและกิจกรรมตําง ๆ เพ่ือลดภาระและอ านวยความ สะดวกแกํ
ประชาชน  

5.8 ปรับปรุงการให๎บริการประชาชนโดยในรูปแบบและกิจกรรมตํางๆ เพ่ือลดภาระและอ านวยความสะดวก
แกํประชาชน 

5.9 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข๎าราชการเจ๎าหน๎าที่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ
เสริมสร๎างมาตรฐานด๎านคุณธรรมจริยธรรมให๎แกํข๎าราชการเจ๎าหน๎าที่ก าหนดคําตอบแทนที่เป็นธรรมเพ่ือให๎เกิดขวัญ
ก าลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน และการบริการประชาชนเพ่ือให๎เป็นหนํวยงานที่นําเชื่อถือและไว๎วางใจของ
ประชาชน 

6. นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
6.1 สนับสนุนสํงเสริมให๎มีการจัดการสาธารณสุขที่เหมาะสมการเข๎าถึงการบริการด๎านการรักษาพยาบาล

อยํางสะดวกรวดเร็วการฟ้ืนฟูสุขภาพการปูองกันโรคการสํงเสริมสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุํมเสี่ยงตํอสุขภาพมี
ระบบเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคการแก๎ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรและสนับสนุนหนํวยงานองค์กรภาค
ประชาชนให๎มีสํวนรํวมด าเนินงาน 
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6.2 สํงเสริมให๎ประชาชนทุกระดับออกก าลังกายเลํนกีฬา เพ่ือสร๎างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงเพ่ิมทักษะทางด๎าน
การแขํงขันและการกีฬา สํงเสริมการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดจัด
ให๎มีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติในระดับต าบลเพื่อเป็นสถานที่จัดแขํงขันกีฬาและการออกก าลังกาย 

7. นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค 
7.1 พัฒนาเส๎นทางคมนาคมส าหรับการสัญจรไปมาและการขนสํงผลผลิตทางการเกษตรให๎ได๎รับความ

สะดวกรวดเร็ว 
7.2 จัดให๎มีแสงสวํางเพ่ือการด ารงชีพการประกอบอาชีพการเกษตรกรรมความสะดวกและความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
7.3 สร๎างซํอมบ ารุงรักษา แหลํงน้ าทางธรรมชาติและที่จัดสร๎างขึ้นเพ่ือให๎มีน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภคและ

การเกษตรกรรมอยํางท่ัวถึง 

8. นโยบายส่งเสริมอาชีพและการเกษตรกรรม 
8.1 สนับสนุนสํงเสริมแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ“หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการผลิต เข๎าถึงแหลํงความรู๎ แหลํงเงินทุนการบริหารจัดการและการตลาด 
8.2 พัฒนาแหลํงน้ าธรรมชาติ ให๎สามารถจัดเก็บและใช๎น้ าส าหรับการเกษตรกรรมอยํางมีประสิทธิภาพ 
8.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ลดต๎นทุนมีระบบปูองกันและควบคุมการระบาดของโรคและศัตรูทางการ

เกษตรกรรมตลอดจนสนับสนุนสํงเสริมการแปรรูปสินค๎าเกษตร อาทิเชํนการสนับสนุนสํงเสริมให๎มีการผลิต และคัด
แยกเมล็ดพันธุ์ข๎าวพันธุ์ดีไว๎ใช๎ในชุมชนและการค๎า 

8.4 สํงเสริมการท าเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมํ เสริมสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ผสมผสานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินงานและการด าเนินชีวิต 

8.5 สํงเสริมและสร๎างกลุํมอาชีพให๎มีความหลากหลายเกิดความม่ันคงในรายได๎ 
 

การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาสและข้อจ ากัด ( SWOT Analysis ) 

ในการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสพัฒนาเป็นการน าเทคนิคSWOT มาใช๎ในการพิจารณาข๎อมูลเพ่ือน าไปใช๎
สูํการก าหนดยุทธศาสตร์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพโดยใช๎เทคนิคSWOT พิจารณาปัจจัยสภาวะแวดล๎อมภายในต าบล 
จุดอํอน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) ปัจจัยสภาวะแวดล๎อมภายนอก โอกาส (Opportunity) และการวิเคราะห์
โดยใช๎เทคนิค ท าให๎สามารถตระหนักถึงจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และ อุปสรรค เพ่ือเป็นการประเมินศักยภาพ และ
ก าหนดทิศทาง เปูาหมาย ในอนาคต ได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมกับ สถานการณ์ ดังนี้ ข๎อจ ากัด (Threaten)  การ
วิเคราะห์โดยใช๎เทคนิค SWOT ท าให๎สามารถตระหนักถึงจุดแข็งจุดอํอนโอกาสและอุปสรรคเพ่ือเป็นการประเมิน
ศักยภาพและก าหนดทิศทาง เปูาหมายในอนาคตได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนี้ 

ด้านศักยภาพ 
1.จุดเด่น 
1.1 ความได้เปรียบด้านที่ตั้งชุมชน ต าบลคอนสวรรค์เป็นชุมชนที่อยูํกันเป็นกลุํมตามเส๎นทางคมนาคมหลัก

ท าให๎สะดวกตํอการติดตํอสื่อสารและการพัฒนา อีกทั้งยังอยูํใกล๎ตัวอ าเภอจึงท าให๎ข๎อมูลขําวสารและการรับรู๎มีความ
สะดวกและรวดเร็วทันเวลา สภาพโดยรอบชุมชนยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด๎วยพรรณไม๎นานาชนิด สภาพสังคมจึง
ยังคงเป็นสังคมแบบดั้งเดิมอยูํมากพ้ืนที่เหมาะแกํการท าเกษตรกรรมอยํางยิ่ง 



๗๓ 

 

                                                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )          
                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์    

 

1.2 ความได้เปรียบของการคมนาคมทางบก มีเส๎นทางคมนาคมติดตํอกับหลายพ้ืนที่และหลายต าบลที่
สะดวกสบายโดยมีเส๎นทางหลักสองเส๎นทางคือถนนสายบ๎านลาดใหญํ  –ชํองสามหมอ มีลักษณะเป็นถนนลาดยาง
เส๎นทางหลักทั้งสองเส๎นนี้จึงท าให๎การเดินทางติดตํอระหวํางกันของคนในพ้ืนที่และใกล๎เคียงรวมตลอดถึงผู๎สัญจรไปมา
อ่ืนๆได๎รับความสะดวกสบายรวดเร็วและเชื่อตํอกันได๎ทุกหมูํบ๎าน 

1.3 ความพร้อมด้านผังเมือง เป็นชุมชนแบบดั้งเดิมยังไมํมีการวางผังเมืองและสภาพชุมชนยังไมํมากมาย
ซับซ๎อนแตํก็ยังคงมพ้ืีนที่ที่สามารถจัดวางผังเมืองเพ่ือแบํงโซนได๎ 

1.4 เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมทางการเกษตร เนื่องจากเป็นที่ราบสูงจึงเป็นสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะแกํการเกษตร
โดยเฉพาะการท านาข๎าวอยํางยิ่งและการเลี้ยงสัตว์ เชํน โค กระบือ เป็นต๎น 

2.จุดด้อย 
2.1 สภาพสังคมเป็นแบบดั้งเดิม จึงท าให๎อาจเกิดปัญหาการมีสํวนรํวมของประชาชนอยูํบ๎างเนื่องจาก

ประชาชนบางสํวนยังไมํกล๎าคิดกล๎าแสดงออกยังคงยึดติดกับการเป็นผู๎ตามและต๎องเชื่อฟังผู๎ท าอยูํ 
2.2 เส้นทางคมนาคมหลัก ซึ่งมิได๎อยูํในความรับผิดชอบของ อบต. มีสภาพช ารุด เป็นหลุมเป็นบํอท าให๎การ

เดินทางไมํสะดวกสบายเทําที่ควร 
2.3 ขาดงบประมาณและบุคลากร ในการจัดวางผังเมืองเพ่ือรองรับชุมชนที่ขยายขึ้นทุกวัน 
2.4 ไม่มีอ่างเก็บน้ าหรือฝายกั้นน้ าส าหรับกักเก็บน้ าไว๎ใช๎เพ่ือการเกษตรในฤดูแล๎งเพ่ือให๎เกษตรกรมีน้ าใช๎

อยํางเพียงพอและท่ัวถึงกัน 

3. โอกาส 
3.1 สภาพพื้นที่เหมาะแกํการเกษตรและสังคมยังมีสภาพเป็นสังคมดั้งเดิมอยูํมากจึงเหมาะแกํการพัฒนาและ

สํงเสริมทางด๎านการเกษตรเชํนการเกษตรผสมผสานการปลูกพืชผักปลอดสารพิษและการใช๎ปุ๋ยชีวภาพซึ่งเป็นแนวทาง
ที่จะตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายของรัฐบาลอยํางยิ่ง 

3.2 เส้นทางคมนาคม คํอนข๎างสะดวกสบายและใกล๎เมือง (อ าเภอ) จึงเหมาะแกํการสํงเสริมอาชีพเสริม
รายได๎ จากพืชผลทางการเกษตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจ าหนํายสินค๎า OTOP เพ่ือน าไปขายให๎กับนักทํองเที่ยวที่
ผํานไปมา 

3.3 นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 4 เป็นต๎นมาที่รัฐบาลเริ่ม
มีนโยบายกระจายความเจริญจากสํวนกลางสูํสํวนภูมิภาคกระจายอ านาจจากสํวนกลางสูํท๎องถิ่น  รวมถึงนโยบายของ
รัฐบาลในปัจจุบันมองเห็นความส าคัญของประชาชนในฐานรากจึงมีการกระจายรายได๎สูํรากหญ๎า ดังจะเห็นได๎จากการ
จัดสรรงบประมาณการจัดท าโครงการและการอุดหนุนงบประมาณตํางๆจ านวนมากสูํท๎องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ท๎องถิ่นและการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานตํางๆ 

3.4 ความไม่พร้อมของชุมชนต าบลคอนสวรรค์ ซึ่งเป็นท๎องถิ่นที่ตั้งอยูํในระหวํางชุมชนที่เจริญและไมํเจริญ
ชุมชนที่เป็นแหลํงทํองเที่ยว ที่มีการพัฒนาอยํางรวดเร็วแตํไมํมีระบบหรือแผนพัฒนาที่ถูกทางการพัฒนาชุมชนเหลํานี้ 
ต๎องประสบกับปัญหามากมายเพ่ือจะจัดการกับชุมชน การขาดการวางผังเมืองรวมตั้งแตํเริ่มแรกปัญหาขยะและสิ่ง
ปฏิกูล เชํนเดียวกับชุมชนที่ไมํมีการพัฒนาชุมชนอ่ืนๆซึ่งมีการอพยพแรงงานเข๎าท างานในเมืองหลวง เมืองใหญํ สภาพ
พ้ืนที่ขาดความอุดมสมบูรณ์  
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4. ข้อจ ากัด  
4.1 ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล ปัจจุบันภาครัฐมีการปรับงบประมาณใหมํทั้ง

กระบวนการ หากเสนอแผนงานโครงการเป็นไปตามที่นโยบายรัฐบาลก าหนด ถึงแม๎จะเป็นความต๎องการของชุมชนที่
แท๎จริงก็ตาม ก็จะไมํได๎รับการพจิารณาสนับสนุนงบประมาณ อีกทั้งการถํายโอนงบประมาณตาม พ.ร.บ. การกระจาย
อ านาจ จากหนํวยงานตํางๆ ที่รับผิดชอบอยูํเดิม ขาดความจริงใจ กลําวคือ ถํายโอนงานแตํไมํถํายโอนเงินงบประมาณ 
องค์การบริหารสํวนต าบลมีรายได๎น๎อยจึงไมํสามารถด าเนินการได๎  จึงท าให๎เกิดความไมํเข๎าใจและสับสนของพ่ีน๎อง
ประชาชนอยํางมาก  

ด้านเศรษฐกิจ  
1. จุดแข็ง  
1.1 สภาพที่ตั้ง อยูํใกล๎เมืองเส๎นทางคมนาคมสะดวกไมํซับซ๎อน ท าให๎การขนสํงผลิตภัณฑ์และเดินทางติดตํอ

ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค๎ากันเกิดความสะดวกสบายและรวดเร็ว ซึ่งเป็นการลดต๎นทุนอีกทางหนึ่ง  
1.2 จากนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการสํงเสริมอาชีพเสริมรายได๎ และกระจายรายได๎ให๎กับประชาชนและ

สํงเสริมในเรื่องเงินทุนประกอบอาชีพให๎กับประชาชน สํงผลให๎กํอเกิดการสร๎างงาน สร๎างเงิน และมีระบบการเงิน 
หมุนเวียนขึ้นในพื้นท่ีอยํางมาก  

1.3 แรงงาน มีอยํางเพียงพอและราคาไมํสูงและโดยภาพรวมประชาชนสํวนใหญํจะคุ๎นเคยกับการท างานใน
ภาคเกษตร งานฝีมือ และการค๎าขายอยูํแล๎ว ประกอบกับมีภูมิปัญญาท๎องถิ่นในหลายด๎านที่พร๎อมจะให๎ความรู๎และ
แนวทางงานประเภทตํางๆ ซึ่งคงอยูํคูํกับวิถีการด าเนินชีวิตมาโดยตลอดโดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านเกษตรกรรม  มีการ
รวมกลุํมกันเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือใช๎ทดแทนปุ๋ยเคมีท าให๎ต๎นทุนการผลิตต่ า และประชาชนมีรายได๎เพ่ิมมากข้ึน  

1.4 การจ าหน่ายสินค้า เชํน สินค๎า OTOP,และผลิตผลทางการเกษตร สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับประชาชน
ในพ้ืนที่ได๎เป็นจ านวนมาก  

1.5 ด้านอุตสาหกรรม โดยสํวนมาก จ านวนสมาชิกในครัวเรือนจะมีการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมใน
ครอบครัว กํอให๎เกิดรายได๎ให๎กับครอบครัวและท๎องถิ่นเป็นอยํางมาก เชํน การท ากรอบรูป หมอนขิด เย็บเสื้อผ๎า ทอ
ผ๎า และทอเสื่อ เป็นต๎น  

 
2. จุดอ่อน  
2.1 ขาดตลาดรองรับผลผลิตของชุมชน หรือผู๎ค๎ารายยํอยเพราะตลาดหรือร๎านค๎าชุมชนสํวนใหญํจะ

จ าหนํายเพื่อคนในชุมชน ท าให๎สินค๎าบางประเภทล๎นตลาด และจ าหนํายได๎ช๎าลง  
2.2 พื้นที่ทางการเกษตรบางส่วนขาดน้ า พ้ืนที่ต าบลคอนสวรรค์ สํวนมากเป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร และ

อาศัยน้ าจากน้ าฝนเทํานั้น และไมํมีน้ าไหลผําน มีเพียงแหลํงน้ าธรรมชาติขนาดเล็ก เชํน ล าห๎วยซึ่งไมํเพียงพอกับพ้ืนที่
เพาะปลูก จึงท าให๎ศักยภาพการผลิตไมํแนํนอน ส าหรับท าการเกษตรในฤดูแล๎งหรือท านาปรังได๎ เนื่องจากระบบการ
จัดสํงน้ าไปไมํถึง ท าให๎ผลิตผลที่ได๎ไมํดีเทําที่ควรและหนํวยงานเองขาดงบประมาณที่จะด าเนินการให๎ประชาชนได๎มีน้ า
ใช๎อยํางทัดเทียมกันให๎กับประชาชนได ๎จึงยังคงเป็นข๎อจ ากัดและข๎อเสียอยูํ  

3. โอกาส  
3.1 ความไมํพร๎อมของชุมชนชุมชนยังไมํพัฒนา ซึ่งกลุํมชุมชนหรือเมืองเหลํานั้นต๎องไปแก๎ปัญหาหรือ 

พัฒนาความต๎องการพื้นฐานกํอน  
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3.2 ผลผลิตจากสินค๎า OTOP สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับประชาชนในพ้ืนที่ โดยการจ าหนํายทั้งในพ้ืนที่ 
จังหวัดและตํางจังหวัด  

3.3 การคมนาคมสะดวกสบายและรวดเร็ว  

4. อุปสรรค  
4.1 ภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวเนื่องจากผลกระทบจากคําเงินบาทผันผวน  
4.2 การขาดการให๎องค์กรความรู๎เกี่ยวกับเรื่องดินการใช๎ดิน ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเชํน กรมพัฒนาที่ดิน

กรมผังเมืองและโยธา  
4.3 ความไมํพร๎อมของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
4.4 ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ถูกทาง  
4.5 กฎระเบียบในการด าเนินธุรกิจด๎านอาหารมีมาก เชํน อ.ย. ของกระทรวงสารณสุข  

ด้านสังคม  
1. จุดแข็ง  
1.1 ด๎านการศึกษามีโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส 1 แหํงรวม 2 โรงเรียน  
1.2 ด๎านสาธารณสุขในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลคอนสวรรค์มีสถานีอนามัยประจ าต าบล 1 แหํง 

นอกจากนี้ชุมชนมีตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข (อสม.) กระจายไปทุกหมูํบ๎าน  
1.3 ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดตั้งกลุํมในการพัฒนาตนเองเชํน มีการตั้งกลุํมออมทรัพย์ทุกหมูํบ๎าน เกิด

การรวมกลุํม มีร๎านค๎าชุมชนทุกหมูํบ๎าน ซึ่งเป็นการรวมกลุํมของชุมชน ถือเป็นชุมชนเข๎มแข็ง  

2. จุดอ่อน  
2.1 ประชาชนในชุมชนมีฐานะยากจน มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรมเมื่อสิ้นสุดฤดูการเกษตรก็จะวํางงานไมํมี

รายได๎เกิดการอพยพแรงงานเข๎าสูํเมืองหลักหรือเมืองหลวงในจังหวัดดังกลําว  
2.2 ปุาไม๎เหลือน๎อยเพราะพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นการปลูกพืชล๎มลุก (ข๎าว)  
2.3 มีปัญหายาเสพติดบ๎างแตํไมํมากยังอยูํในวิสัยที่จะควบคุมได๎  

3. โอกาส  
3.1 การพัฒนาเส๎นทางคมนาคมทางบก มีผลตํอการมีรายได๎ การมีงานท า การอยูํดีมีสุขของคนในชุมชนการ

พัฒนาเส๎นทางคมนาคมจะเป็นประโยชน์ทั้งการขนสํงและการเดินทางอาจเป็นเส๎นทางสายธุรกิจตํอไป  
3.2 แรงงานแฝงในชุมชนหรือผู๎ได๎รับการศึกษาในทุกระดับท าให๎มีความรู๎ความสามารถที่หลากหลาย  

4. ข้อจ ากัด  
4.1 การจ๎างแรงงานอาจน๎อยลงเพราะเครื่องจักรมาแทนที่  
4.2 มีผู๎จบการศึกษามากข้ึนไมํมีต าแหนํงงานรองรับชํวยลดปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคม  
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สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการประเมินการพัฒนาต าบลคอนสวรรค์ (SWOT) 

 ปัจจุบัน จุดเด่น ของต าบลก็คือมีความสามารถในด๎านผลผลิตทางการเกษตร อันได๎แกํ การมีพ้ืนที่ในการผลิต
และมีผลผลิตที่หลากหลาย มีธรรมชาติที่งดงาม  

จุดอ่อน ขาดการสํงเสริมในด๎านการตลาด ขาดงบประมาณในการจัดหาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
โอกาส เป็นหนํวยงานที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน มีงบประมาณอยูํใกล๎ชิด  

ประชาชนและปัญหา  
จุดเสี่ยง ขาดความรํวมมือขาดแนวรํวม การแตกแยกของการเมืองท๎องถิ่นองค์กรมีวิธีการเพ่ือน าไปสูํการ

พัฒนาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมมูลคําให๎มากตํอไป โดยการประสานและก าหนดทิศทางขั้นตอนการพัฒนา ในการ
บริหารทรัพยากรเหลํานี้ตํอไป  

ปัจจุบัน จุดเด่น การทอผ๎าหํม และผ๎าไหมเป็นสินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดชัยภูมิ  
ซึ่งสามารถพัฒนาคุณภาพ และการผลิต เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นสินค๎าที่น ารายได๎มาสูํท๎องถิ่น และเป็นสถานที่ 
ที่จ าหนํายสินค๎า ซึ่งผลิตภัณฑ์ต าบลสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับประชาชนในท๎องถิ่นได๎เป็นอาชีพหลัก  

จุดอ่อน ขาดการสํงเสริมในด๎านการตลาด ขาดงบประมาณในการจัดหาด๎านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการ
จัดท า  

โอกาส  เป็นหนํวยงานที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานมีงบประมาณอยูํใกล๎ชิดประชาชนและปัญหา  
จุดเสี่ยง ขาดความรํวมมือขาดแนวรํวม ขาดความสามัคคี ในการรวมกลุํม การแตกแยกของการเมืองท๎องถิ่น

องค์กรมีวิธีการเพ่ือน าไปสูํการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมมูลคําให๎มากตํอไป  โดยการประสานและก าหนดทิศ 
ทางขั้นตอน  

 
โอกาสการพัฒนาในอนาคต  

-  นโยบายของรัฐบาลการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  
-  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนสํงเสริมด๎านการเกษตร  
-  การทํองเที่ยว สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ต าบล  
-  การสร๎างความเข๎มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
-  การแก๎ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล  

 
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  

– กฎหมายระเบียบ ข๎อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
– การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจํายไมํเหมาะสมกับเวลาด าเนินการ  
– ภาระหน๎าที่เพ่ิมมากข้ึน ตามภารกิจที่ได๎รับถํายโอน  
– มีการเคลื่อนย๎ายแรงงานตํางชาติอยํางเสรี ท าให๎เกิดปัญหาในการติดตํอสื่อสารและการรับประเพณีนิยมเข๎า   

            มาท าให๎ประเพณีท๎องถิ่นคํอยๆ หายไป  
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

-ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท๎องถิ่น
ประกอบด๎วย ขอบขํายและปริมาณของปัญหาพ้ืนที่เปูาหมายกลุํมเปูาหมายและการคาดการณ์แนวโน๎มในอนาคต 

-  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท๎องถิ่นด๎วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค) 

จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
      ก. ด้านเศรษฐกิจ  

᛫ ปัญหา ราษฎรวํางงานขาดความรู๎ในการประกอบอาชีพขาดเงินทุนในการประกอบ อาชีพ ขาดการรวมกลุํม
อาชีพที่ชัดเจนและปัญหาภัยธรรมชาติ ขาดความ มั่นใจในที่ดินท ากินตลอดถึงการไมํมีที่ดินท ากินของราษฎร  

 ᛫ ความต้องการ ราษฎรมีงานท า เพ่ิมความรู๎ความเข๎าใจให๎กับเกษตรกร ในการประกอบอาชีพและให๎มีที่ดิน
ท ากินเป็นของตัวเอง สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพและสํงเสริมการรวมกลุํมการประกอบอาชีพที่ชัดเจน  
ตลอดถึงการวางแผนการแก๎ปัญหาภัยธรรมชาติ  
      ข. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

- ปัญหา เส๎นทางการคมนาคม ถนนเพ่ือการเกตษรเป็นถนนมีหินผุและลูกรัง ซึ่งจะต๎องท าการ  
ซํอมแซมอยูํตลอด และถนนช ารุดงํายเมื่อเกิดอุทกภัย  

- ความต้องการ เส๎นทางได๎มาตรฐานถาวร ไมํช ารุดงํายไมํสิ้นเปลืองงบประมาณในการซํอมแซม การขนสํงไป
มาสะดวกรวดเร็ว  
      ค. ด้านสังคม  
  ᛫ ปัญหา ชุมชนไมํเข๎มแข็งพอ การประสานงานขององค์กร และหนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎องยังน๎อยขาดการ
สํงเสริมกลุํมเด็กและเยาวชน ทั้งด๎านสถานที่และอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย  

᛫ ความต้องการ สํงเสริมให๎ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ให๎ราษฎรมีบทบาทรํวมกับองค์กรหรือหนํวยงานราชการ
มากขึ้นและพัฒนาสํงเสริมให๎กลุํมเด็กและเยาวชนตลอดถึงประชาชนทั่วไป มีสถานที่และอุปกรณ์ในการออกก าลังการ
อยํางทั่วถึง  
      ง. ด้านสิ่งแวดล้อม  

᛫ ปัญหา ขยะมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้นการปลํอยน้ า เสียที่เกิดจากปลํอยน้ าเสียจากครัวเรือนจากการเกษตรลงสูํ
จากแหลํงน้ า การเลี้ยงสัตว์ ริมล าคลองท าให๎มูลสัตว์ลงสูํล าคลอง การใช๎สารเคม ีในการเกษตรกํอให๎เกิดการตกค๎าง 
  ᛫ ความต้องการ จัดระบบการเก็บและทิ้งขยะให๎ดีปูองกันและควบคุมการบุกรุกที่สาธารณะและสํงเสริมการ
ปลูกปุาถาวร สํงเสริมการเกษตรชีวภาพ จัดระบบการเลี้ยงสัตว์  
      จ. ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการเปลี่ยนแปลง  

᛫ ปัญหา บุคลากรไมํเพียงพอ ขาดความพร๎อม ทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช๎ตําง ๆ การบริการที่ลําช๎า 
ขาดความรู๎ความเข๎าใจในหน๎าที่  
 ᛫ ความต้องการ เพ่ิมและพัฒนาบุคลากรขององค์กร ตลอดถึงเครื่องมือเครื่องใช๎ให๎มีเครื่องใช๎ให๎มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถบริการอยํางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
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บทที ่4  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนา  
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บทท่ี 4 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา  

วิสัยทัศนก์ารพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค ์
-  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพ จัดระเบียบสังคม พัฒนาการศึกษา และการกีฬา 
-  พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวโบราณสถาน โบราณคดี สิ่งแวดล๎อมให๎เป็นธรรมชาติ 
-  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

พันธกิจหลกัในต าบลคอนสวรรค์ 

๑. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  :  การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  :  การพัฒนาด๎านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม   
 ยุทธศาสตร์ที่  4  :  การพัฒนาด๎านการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่นและการทํองเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  :  การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  :  การพัฒนาด๎านการเมืองและการบริหารจัดการ        

2. เป้าประสงค์ 
 1.การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ครอบคลุม 
 2.เพ่ือพัฒนาองค์กร การบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ 
 3.ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 
 4.เพ่ือการพัฒนาด๎านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 5.เพ่ือสํงเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 6.เพ่ือพัฒนาด๎านสังคมและสํงเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 7.พัฒนาและการจัดการด๎านการทํองเที่ยวให๎มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 8.ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ๓. ตัวช้ีวัด 
 1.ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานภายในต าบล   
 2.ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในต าบลคอนสวรรค์เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
 3. ระบบการศึกษาได๎รับการพัฒนาและมีคุณภาพท่ีเพ่ิมขึ้น 
 4. ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท๎องถิ่นได๎รับการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาเพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง 
 5. ชุมชนมีศักยภาพเข๎มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
 6. การเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการบริหารจัดการการทํองเที่ยวภายในต าบล 
 7.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมภายในต าบลคอนสวรรค์ได๎รับการจัดการ ดูแล  อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
เพ่ิมข้ึน 
 8.การบริหารงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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๔. ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน โดยมุํงสร๎างและบูรณะถนน 
แหลํงน้ า และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพํอความเป็นอยูํของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 1.สํงเสรมิการเกษตร และสร๎างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได๎ให๎กับ
ประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.พัฒนาสังคมและสํงเสริมคณุภาพชีวิตให๎กับผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 
ผู๎ปุวยเอดส์ ผู๎ยากไร๎ และผู๎ด๎อยโอกาส 

3.พัฒนา สํงเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมูํบ๎าน 
การปูองกันและระงับโรคติดตํอ ควบคุมปูองกันโรคระบาดในพื้นที ่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

1.พัฒนา สํงเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

2. สํงเสริมสนับสนุนงานศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
และการท่องเท่ียว 

พัฒนา วางแผน สํงเสรมิมสีํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนา
ท๎องถิ่น สํงเสริมการทํองเที่ยวในพ้ืนท่ีต าบลคอสวรรค ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สํงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เชํน การ
ปลูกต๎นไม๎ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหลํงน้ า การบริหารกิจการขยะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ 

1.ด าเนินการแกไ๎ขปัญหายาเสพตดิ เพิ่มศักยภาพการปฏิบตัิงาน
ให๎แกํ อปพร.เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัยและลดอุบตัิเหตุบนท๎องถนนให๎ความรู๎และปลูกจิตส านึกให๎
ประชาชนมีความสามัคคปีรองดองสมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของ
ชาติ2.พัฒนาขีดความสามารถในการให๎บริการประชาชนและการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช๎และสถานท่ีใน
การปฏิบัติงาน เพื่อมุํงสร๎างประสทิธิภาพการบริหารจัดการ
องค์การให๎พร๎อมบริการประชาชน 
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๕.  กลยุทธ์ 
 เพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน์ของต าบลคอนสวรรค์ จ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องให๎ความส าคัญกับการวางบทบาท 
การพัฒนาต าบลในอนาคตอยํางเหมาะสมสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล๎องกับ
ศักยภาพและบทบาทหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลเ พ่ือที่จะให๎ประชาชนได๎รับประโยชน์สู งสุด  
ดังนั้น จึงได๎ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้  
  1.การพัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค – ระบบสาธารณูปการ 
  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยูํ และสร๎างรายได๎ให๎แกํประชาชน 
  3. การพัฒนาสํงเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
  4. การมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาท๎องถิ่น 
  5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

6. การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและการบริหารจัดการที่ดี  

๖.  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 
 องค์การบริหารสํวนต าบลคอนสวรรค์ให๎ความส าคัญตํอการด าเนินการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ด๎านตํางๆ  โดยเฉพาะการปรับปรุงฟ้ืนฟูพัฒนา การจัดการสาธารณะ หรือ
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจส าคัญหลักขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด๎านการศึกษาฯ  
อันเป็นรากฐานส าคัญตํอการพัฒนาคน  พัฒนาประเทศ ให๎มีคุณภาพสูงการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคูํกับการพัฒนาด๎าน
สังคม  เศรษฐกิจ สภาพแวดล๎อมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยูํของประชาชน  โดยยึดหลักการ  
มีสํวนรํวม ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับตํางๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา
ความต๎องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการพัฒนา องค์การบริหารสํวนต าบลคอนสวรรค์ 
จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว๎  6  ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม   
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่นและการทํองเที่ยว 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมืองและการบริหารจัดการ        

 

 

 

 

 



๘๒ 

 

                                                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )          
                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์    

 

๗. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ในภาพรวมแล๎วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลคอนสวรรค์ มุํงพัฒนา 6  ด๎าน ได๎แกํ  
การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสังคม  การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม    
การพัฒนาด๎านการเมืองและการบริหารจัดการ 

1. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
1.1 ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ โดยระดมสรรพก าลังจากทุกภาคสํวน สนับสนุนหนํวยงานที่

เกี่ยวข๎อง ใช๎วิถีของชุมชนในการปูองกัน แก๎ไขปัญหา บ าบัดรักษาผู๎ติดยาเสพติดและสํงเสริมให๎กลับเข๎าชุมชนอยําง
สมศักดิ์ศร ี 

1.2 ชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาสให๎ได๎รับการด ารงชีพที่เหมาะสม มีที่อยูํอาศัยตามสถานะภาพ  
1.3 สํงเสริมให๎ประชาชนมีรายได๎จากการจ๎างงาน คําตอบแทนที่เหมาะสมในสํวนของการพัฒนาโครงสร๎าง

พ้ืนฐาน และการแก๎ไขปัญหาความยากจน  
1.4 สนับสนุนสํงเสริมกิจกรรมและการด าเนินงานของคณะกรรมการ กลุํม องค์กร ชมรม ของผู๎สูงอายุ ผู๎

พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส เด็ก สตรี เพ่ือสร๎างสรรค์สังคม รวมถึงการใช๎แนวทางครอบครัวเข๎มแข็งในการแก๎ไขปัญหาสังคม  
1.5 สนับสนุนสํงเสริมให๎ประชาชนได๎รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวย เอดส์ให๎มีความ

ครอบคลุม เสมอภาค  

2. นโยบายการศึกษา  
 2.1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนสํงเสริมการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ให๎มีประสิทธิภาพ สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให๎ได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยําง
เหมาะสม สนับสนุนแนวทางการศึกษานอกระบบและสํงเสริมกระบวนการการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  

2.2 สนับสนุนสํงเสริมให๎ผู๎ยากไร๎ ผู๎พิการหรือทุพพลภาพ หรืออยูํในสภาวะยากล าบาก ให๎ได๎รับโอกาสทาง
การศึกษา  
 
3. นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 3.1 อุปถัมภ์ ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา สํงเสริมให๎ประชาชนเข๎าใจและน าหลักของศาสนามาใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 3.2 ฟ้ืนฟู สืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท๎องถิ่น การนันทนาการและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ  

4. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 4.1 สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชน ให๎มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะอยํางยิ่งการปลูกปุา ก าหนดให๎มีการบ ารุงรักษาอยํางเหมาะสม ฟ้ืนฟูสภาพปุาเสื่อมโทรม  
ใช๎มาตรการทางสังคมและกฎหมายกับผู๎บุกรุกท าลายปุาไม๎  
 4.2 อนุรักษ์ทรัพยากรดินและปุาไม๎ ยุติการเผาไรํนาและการท าลายหน๎าดิน ลดการใช๎สารเคมีเพ่ือการเกษตร 
ฟ้ืนฟูสภาพดินและการชะล๎างท าลายดิน โดยการปลูกหญ๎าแฝกตามแนวพระราชด าริ  
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 4.3 จัดหาสถานที่และวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการที่เหมาะสม ไมํท าลายสภาพแวดล๎อม  

5. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี  
 5.1 น าหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด๎วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก ความโปรํงใส หลักการมีสํวน
รํวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ๎มคํา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช๎ในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารสํวนต าบลคอนสวรรค์ รวมถึงจัดตั้งหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบในเขตพ้ืนที่เพ่ือรองรับเป็นศูนย์
เรียนรู๎ภายในต าบลและผู๎สนใจทั่วไป  
 5.2 จัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี โดยใช๎หลักการมีสํวนรํวมของประชาชน กระจายงบประมาณให๎
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่และครบถ๎วนตามภารกิจอ านาจหน๎าที่ บนพ้ืนฐานของการจัดสรรงบประมาณที่มีอยูํอยํางจ ากัดให๎
มีประสิทธิภาพ  
 5.3 สนับสนุนสํงเสริมแนวทางและการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานและการ ใช๎พลังงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ  
 5.4 พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการน าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช๎ในการ
บริหารงานขององค์กร สํงเสริมการเป็นองค์กรและชุมชนแหํงการเรียนรู๎  
 5.5 ให๎ประชาชนเข๎าถึงและใช๎ระบบอินเทอร์เน็ตได๎อยํางสะดวก  
 5.6 ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพระบบการจัดเก็บภาษีให๎มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดท าระบบแผน
ที่ภาษี  
 5.7 สนับสนุนสํงเสริมแนวทางการปกครองท๎องถิ่นในระบอบประชาธิปไตย  เทิดทูนไว๎ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ สร๎างเสริมความรัก ความสามัคคีในชุมชน สนับสนุนสํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการด าเนินงาน
ผํานกระบวนการประชาคม เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การด าเนินกิจกรรม การรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร   
          5.8 ปรับปรุงการให๎บริการประชาชน โดยในรูปแบบและกิจกรรมตําง ๆ เพ่ือลดภาระและอ านวยความ
สะดวกแกํประชาชน  
 5.9 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข๎าราชการ เจ๎าหน๎าที ่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ 
เสริมสร๎างมาตรฐานด๎านคุณธรรม จริยธรรม ให๎แกํข๎าราชการ เจ๎าหน๎าที่ ก าหนดคําตอบแทนที่เป็นธรรม เพ่ือให๎เกิด
ขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน และการบริการประชาชน เพ่ือให๎เป็นหนํวยงานที่นําเชื่อถือและ
ไว๎วางใจของประชาชน  

6. นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน  
 6.1 สนับสนุนสํงเสริมให๎มีการจัดการสาธารณสุขที่เหมาะสม การเข๎าถึงการบริการด๎านการรักษาพยาบาล
อยํางสะดวก รวดเร็ว การฟ้ืนฟูสุขภาพ การปูองกันโรค การสํงเสริมสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุํมเสี่ยงตํอ
สุขภาพ มีระบบเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรค การแก๎ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร และสนับสนุนหนํวยงาน 
องค์กรภาคประชาชน ให๎มีสํวนรํวมด าเนินงาน  
 6.2 สํงเสริมให๎ประชาชนทุกระดับออกก าลังกาย เลํนกีฬา เพ่ือสร๎างเสริมสุขภาพที่แข็งแรง เพ่ิมทักษะ
ทางด๎านการแขํงขันและการกีฬา สํงเสริมการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์เพ่ือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเกี่ยวข๎องกับยา
เสพติด จัดให๎มีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติในระดับต าบล เพ่ือเป็นสถานที่จัดแขํงขันกีฬาและการออกก าลังกาย  
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7. นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค 
  7.1 พัฒนาเส๎นทางคมนาคมส าหรับการสัญจรไปมา และการขนสํงผลผลิตทางการเกษตรให๎ได๎รับความ
สะดวก รวดเร็ว  
 7.2 จัดให๎มีแสงสวํางเพ่ือการด ารงชีพ การประกอบอาชีพ การเกษตรกรรม ความสะดวก และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน  
 7.3 สร๎าง ซํอม บ ารุงรักษา แหลํงน้ าทางธรรมชาติและที่จัดสร๎างขึ้น เพ่ือให๎มีน้ าส าหรับการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรกรรมอยํางทั่วถึง  

8. นโยบายส่งเสริมอาชีพและการเกษตรกรรม  
 8.1 สนับสนุนสํงเสริมแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการผลิต เข๎าถึงแหลํงความรู๎ แหลํงเงินทุน การบริหารจัดการและการตลาด  
 8.2 พัฒนาแหลํงน้ าธรรมชาติ ให๎สามารถจัดเก็บและใช๎น้ าส าหรับการเกษตรกรรมอยํางมีประสิทธิภาพ  
 8.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ลดต๎นทุน มีระบบปูองกันและควบคุมการระบาดของโรคและศัตรูทางการ
เกษตรกรรม ตลอดจนสนับสนุนสํงเสริมการแปรรูปสินค๎าเกษตร อาทิเชํน การสนับสนุนสํงเสริมให๎มีการผลิต และคัด
แยกเมล็ดพันธุ์ข๎าวพันธุ์ดีไว๎ใช๎ในชุมชน และการค๎า  
 8.4 สํงเสริมการท าเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมํ เสริมสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ผสมผสาน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินงาน และการด าเนินชีวิต  
 8.5 สํงเสริมและสร๎างกลุํมอาชีพให๎มีความหลากหลาย เกิดความม่ันคงในรายได๎  
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สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการประเมินการพัฒนาต าบลคอนสวรรค์ (SWOT)  
ปัจจุบัน จุดเด่น ของต าบลก็คือมีความสามารถในด๎านผลผลิตทางการเกษตร อันได๎แกํ การมีพ้ืนที่ในการผลิตและมี
ผลผลิตที่หลากหลาย มีธรรมชาติที่งดงาม  
จุดอ่อน ขาดการสํงเสริมในด๎านการตลาด ขาดงบประมาณในการจัดหาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
โอกาส เป็นหนํวยงานที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน มีงบประมาณอยูํใกล๎ชิด  
ประชาชนและปัญหา  
จุดเสี่ยง ขาดความรํวมมือขาดแนวรํวม การแตกแยกของการเมืองท๎องถิ่นองค์กรมีวิธีการเพ่ือน าไปสูํการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมมูลคําให๎มากตํอไป โดยการประสานและก าหนดทิศทางขั้นตอนการพัฒนา ในการบริหาร
ทรัพยากรเหลํานี้ตํอไป  
ปัจจุบัน จุดเด่น การทอผ๎าหํม และ หมอนขิดเป็นสินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่ง
สามารถพัฒนาคุณภาพ และการผลิต เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นสินค๎าที่น ารายได๎มาสูํท๎องถิ่น และเป็นสถานที่ที่
จ าหนํายสินค๎า ซึ่งผลิตภัณฑ์ต าบลสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับประชาชนในท๎องถิ่นได๎เป็นอาชีพหลัก  
จุดอ่อน ขาดการสํงเสริมในด๎านการตลาด ขาดงบประมาณในการจัดหาด๎านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดท า  
โอกาส เป็นหนํวยงานที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานมีงบประมาณอยูํใกล๎ชิด ประชาชนและปัญหา  
จุดเสี่ยง ขาดความรํวมมือขาดแนวรํวม ขาดความสามัคคี ในการรวมกลุํม การแตกแยกของการเมืองท๎องถิ่นองค์กรมี
วิธีการเพ่ือน าไปสูํการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมมูลคําให๎มากตํอไป โดยการประสานและก าหนดทิศทางขั้นตอน   
 

โอกาสการพัฒนาในอนาคต 
– นโยบายของรัฐบาลการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
– นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนสํงเสริมด๎านการเกษตร-การทํองเที่ยวสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ต าบล 
– การสร๎างความเข๎มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
– การแก๎ไขปัญหาความยากจนปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล 
      ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
– กฎหมายระเบียบข๎อบังคับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
– การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจํายไมํเหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 
– ภาระหน๎าที่เพ่ิมมากข้ึนตามภารกิจที่ได๎รับถํายโอน 
– มีการเคลื่อนย๎ายแรงงานตํางชาติอยํางเสรี ท าให๎เกิดปัญหาในการติดตํอสื่อสารและการรับประเพณีนิยมเข๎ามาท าให๎    
   ประเพณีท๎องถิ่นคํอยๆ หายไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

 

                                                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )          
                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์    

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

 
จุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา 

(Goals) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPLS) 

 
ข๎อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

 

เปูาหมาย (Targets) 

ปี 
2566 - 
2570 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

1. การคมนาคมท้ังทางบกมี
ความสะดวก รวดเร็ว  

- ร๎อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีความ
สะดวกรวดเร็ว  

- ครัวเรือนท่ีมีความ
สะดวกรวดเร็ว มีร๎อย
ละ 100 ของ
ครัวเรือนท้ังหมด  

100% 80% 85% 90% 95% 100% 

2. จัดให๎มีการบริหารจัดการ
ระบบประปา  
อยํางทั่วถึง  

- ร๎อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีประปา
ใช ๎ 

- ครัวเรือนท่ีมีประปา
ใช ๎ร๎อยละ 70 ของ
ครัวเรือนท้ังหมด  

70% 30% 40% 50% 60% 70% 

3. จัดให๎มีระบบไฟฟูา
ครอบคลุมทุกหมูํบ๎าน  

- ร๎อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีไฟฟูา
สาธารณะใช๎  

- ครัวเรือนท่ีมีไฟฟูา
ใช๎ร๎อยละ 90ของ
ครัวเรือนท้ังหมด  
- ครัวเรือนท่ีมีไฟฟูา
สาธารณะร๎อยละ 70 
ของครัวเรือนท้ังหมด  

90% 
 
 

70% 

50% 
 
 

30% 

60% 
 
 

40% 

70% 
 
 

50% 

80% 
 
 

60% 

90% 
 
 

70% 

4. พัฒนาปรับปรุงกํอสร๎าง
แหลํงน้ า เพื่อ  
อุปโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตรให๎  
เพียงพอ  

- ร๎อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีแหลํง
น้ าให๎เพื่อการ
อุปโภค บริโภค  

- ครัวเรือนท่ีมีการ
จัดท าความสะอาด
บริเวณที่อยูํอาศัย มี
ร๎อยละ 60 ของ
ครัวเรือนท้ังหมด  

60% 20% 30% 40% 50% 60% 

5. ให๎มีการบ ารุงรักษา 
ไฟฟูา น้ าประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ  

- ร๎อยละของ
ครัวเรือนมีกา
บ ารุงรักษาไฟฟูา 
น้ าประปา โทรศัพท์ 
ฯลฯ  

- ครัวเรือนท่ีมีไฟฟูา 
น้ าประปา โทรศัพท์ 
จัดท าการบ ารุงรักษา
เครื่องไฟฟูา ฯลฯ 
ตามท่ีอยูํอาศัยของ
ตนเอง มีร๎อยละ 100
ของครัวเรือนท้ังหมด  

100% 80% 85% 90% 95% 100% 

6. ให๎มีการบ ารุงรักษาทาง
ระบายน้ า  

- ร๎อยละของ
ครัวเรือนมีการ
จัดท าความสะอาด
ทางระบายน้ า  

- ครัวเรือนท่ีมีทาง
ระบายน้ าของตนเอง 
จัดท าความสะอาด มี
ร๎อยละ 65 ของครัว
เรืองทั้งหมด  

65% 40% 45% 50% 55% 65% 

7. ขุดลอกแหลํงน้ า
ธรรมชาติ และสร๎างคลองสํง
น้ าเข๎าสูํพื้นท่ีการเกษตร  

- ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีมีคลอง
สํงน้ าเข๎าสูํพื้นท่ี
การเกษตร  

- ประชาชนท่ีมีคลอง
สํงน้ าเข๎าสูํพื้นท่ี
การเกษตร มีร๎อยละ 
35 ของประชาชน
ท้ังหมด  

35% 25% 30% 35% 30% 35% 

 



๘๗ 

 

                                                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )          
                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์    

 

 
จุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา 

(Goals) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPLS) 

 
ข๎อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

 

เปูาหมาย (Targets) 

ปี 
2566 - 
2570 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

8. ขยายเขตการให๎บริการ
ระบบไฟฟูา  
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ให๎
ท่ัวถึง (รวมถึงไฟฟูาสาธารณะ,
โทรศัพท์สาธารณะ )  

- ร๎อยละของ
หมูํบ๎านมีการขยาย
เขตการให๎บริการ
ไฟฟูา ประปา 
โทรศัพท์  

- หมูํบ๎านท้ังหมดท่ีมี
ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ 
มีร๎อยละ 70 ของ
หมูํบ๎านท้ังหมด  

70% 30% 40% 50% 60% 70% 

 
9. พัฒนาปรับปรุงกํอสร๎าง
แหลํงน้ าเพ่ือ อุปโภค บริโภค 
และเพื่อการเกษตร  

- ร๎อยละของ
หมูํบ๎านมีการขุด
สระน้ า และขุดลอก
แหลํงน้ าเพ่ือใช๎
อุปโภค  
รวมถึงใช๎งานเพื่อ
การเกษตรกรรม  

- หมูํบ๎านท่ีมีสระน้ า 
และขุดลอกแหลํงน้ า
แล๎ว มีร๎อยละ 70 ของ
หมูํบ๎านท้ังหมด  

70% 30% 40% 50% 60% 70% 

10. รณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให๎ใช๎ปุ๋ย  
ชีวภาพในการเกษตร  

- ร๎อยละของ
ประชากรท่ีได๎ใช๎ปุ๋ย
ชีวภาพใน
การเกษตร  

- ประชากร ท่ีได๎ใช๎ปุ๋ย
ชีวภาพในการเกษตร มี
ร๎อยละ 80 ของ
ประชากรท้ังหมด  

80% 60% 65% 70% 75% 80% 

11. สํงเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจแบบพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  

- ร๎อยของประชากร
ท่ีพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ
ขององคพ์ระบาท 
สมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว  

- ประชากรท่ีพัฒนา
เศรษฐกิจ แบบพอเพียง
มีร๎อยละ  
60 ของประชากร
ท้ังหมด  

60% 40% 45% 50% 55% 60% 

12.มีการใช๎ระบบหอกระจาย
ขําวหรือเสียงตามสาย รวมท้ัง
การใช๎ส่ือท๎องถิ่น อาจเป็นสื่อ
หนังสือพิมพ์ วิทยุ และ
โทรทัศน์เป็นต๎น  

- ร๎อยละของ
หมูํบ๎าน มีการใช๎
ระบบหอกระจาย
ขําว หรือเสียงตาม
สาย รวมท้ังการใช๎
สื่อท๎องถิ่น  

- หมูํบ๎านท่ีใช๎ระบบหอ
กระจายขําว หรือเสียง
ตามสาย มีร๎อยละ 
100 ของหมูํบ๎าน
ท้ังหมด  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

13. จดัให๎ประชาชนเข๎ามามี
สํวนรํวมการบริหารงาน โดย
ผํานกระบวนการประชาคม 
เพื่อใหเ๎กิดความเข๎าใจใน
บทบาทหน๎าท่ี และสิทธิ
ประโยชน์ของตนเอง  

- ร๎อยละของ
ประชาชนได๎เข๎ามา
มีสํวนรํวมการ
บริหาร ในบทบาท
หน๎าท่ีและสิทธิ
ประโยชน์ของ  
ตนเอง  

- ประชาชนท่ีมีสํวนรํวม
ในการบริหารงาน โดย
ผํานกระบวนการ
ประชาคม เพื่อให๎เกิด
ความเข๎าใจในบทบาท
หน๎าท่ีและสิทธิ
ประโยชน์ของตนเอง 
ร๎อยละ 100 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 



๘๘ 

 

                                                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )          
                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์    

 

 
จดุมํุงหมายเพื่อการพัฒนา 

(Goals) 

 
ตัวชี้วัด 
(KPLS) 

 
ข๎อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

 

เปูาหมาย (Targets) 

ปี 
2566 - 
2570 

ปี 
2566 

ปี 2567 ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

14. สํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิด
ความรํวมมือระหวํางประชาชน 
หนํวยงานภาครัฐเอกชน และอื่น ๆ 
เพื่อบรรลุจุดมุํงหมายการพัฒนา  

- ร๎อยละของ
ประชาชนมีความ
รํวมมือระหวาํง 
หนํวยงานภาครัฐ 
และเอกชนเพื่อ
พัฒนาท๎องถิ่น  

- ประชาชนได๎มีความ
รํวมมือระหวาํง
หนํวยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนเพื่อการ
พัฒนาท๎องถิ่น มี  
ร๎อยละ 65 ของ
ประชาชน ทั้งหมด  

65 % 45% 50% 55% 60% 65 % 

15.สํงเสริมและเผยแพรํให๎ความรู๎
แก ํประชาชนในการเลือกตั้ง ทุก
ระดับ  

- ร๎อยละของ
ประชาชนใช๎สิทธิ์ไป
เลือกตั้ง ทุกระดับ  

- ประชาชนใช๎สิทธิ์ในกา
เลือกตั้งทุกระดับ มีร๎อย
ละ 100 ของประชาชน
ทั้งหมด  

100% 65% 75% 85% 95% 100% 

16. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได๎
พอเพียง  

- ร๎อยละของ
ประชากรในวยั
ท างานที่มีรายได๎
เพิ่มขึ้น  
- ร๎อยละของ
ประชากรในวยั
ท างาน (15-60)  
ที่วํางงาน  
- ร๎อยละของ
ประชากรอพยพ
แรงงาน วัยท างาน 
ไปท างานตํางถิ่นใน
ฤดูแล๎ง  

- ครัวเรือนที่ประชากร
ในวัยท างานมีงานท า
ร๎อยละ 75 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด  
- ประชากรในวัยท างาน
วํางงาน มีร๎อยละ 0 
ของประชากรในวยั
ท างานทั้งหมด  
- ประชากรอพยพ
แรงงานมีร๎อยละ 25 
ของประชากรทั้งหมด  

75% 

 

 
     0% 

 
 

25% 

55% 

 

 
20% 

 
 

45% 

60% 

 

 
15% 

 
 

40% 

65% 

 

 
10% 

 
 

35% 

70% 

 

 
5% 

 
 

30% 

75% 

 

 
0% 

 
 

25% 

17. เพิ่มพูนรายได๎ให๎ท๎องถิ่น  - ร๎อยละของ
ประชาชนที่มีรายได๎
เพิ่มนอกจากรายได ๎
ประจ า  

- ประชาชนที่มีรายได๎
เพิ่มนอกจากรายได๎
ประจ า มีร๎อยละ 80 
ของประชาชนทั้งหมด  

80% 60% 65% 70% 75% 80% 

18. การบ ารุงและสํงเสริมการ
ประกอบอาชีพ  

- ร๎อยละของ
ประชาชนที่มีฝีมือ
พัฒนาอาชีพ อยําง
สร๎างสรรค์  

- ประชาชนที่มีฝีมือ
พัฒนาอาชีพ มีเพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ100 ของ
ประชาชนทั้งหมด  

100% 55% 65% 75% 85% 100% 

19. สํงเสริมให๎มีอุตสาหกรรมใน
ครอบครัว  

- ร๎อยละของ
ครวัเรือนที่มี
อุตสาหกรรมใน
ครอบครัว  

- ครัวเรือนที่มี
อุตสาหกรรมใน
ครอบครัว มีร๎อยละ 35 
ของครัวเรือนทั้งหมด  

35% 15% 20%% 25% 30% 35% 



๘๙ 

 

                                                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )          
                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์    

 

 

 
จุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา 

(Goals) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPLS) 

 
ข๎อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

 

เปูาหมาย (Targets) 

ปี 
2566 - 
2570 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

20.สํงเสริมและพัฒนาฝีมือใน
การประกอบอาชีพให๎แกํ
ประชาชน  

- ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีได๎
พัฒนาฝีมือในการ
ประกอบอาชีพ  

- ประชาชนท่ีมีฝีมือใน
การประกอบอาชีพ มี
ร๎อยละ 25 ของ
ประชาชนท้ังหมด  

25% 5% 10% 15% 20% 25% 

21.สํงเสริมให๎ประชาชนมี
รายได๎เพ่ิมขึ้น  

- ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีมีรายได๎
เพิ่มขึ้น  

- ประชาชนท่ีมีรายได๎
เพิ่มขึ้น มีร๎อยละ 85 
ของประชาชนท้ังหมด  

85% 65% 70% 75% 80% 85 

22. สํงเสริมอาชีพตาม
โครงการ หน่ึงต าบล  
หน่ึงผลิตภัณฑ์  

- ร๎อยละของ
ครัวเรือนท่ีท าหน่ึง
ต าบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ์  

- ครัวเรือนท่ีท าหน่ึง
ต าบลมีร๎อยละ 60 
ของครัวเรือนท้ังหมด  

60% 40% 45% 50% 55% 60% 

23. สํงเสริมการเกษตรทฤษฎี
ใหมํ ตามแนว  
พระราชด าริขององค์
พระบาทสมเด็จ  
พระเจ๎าอยูํหัว  

- ร๎อยละของ
ประชากรท าเกษตร
ทฤษฎีใหมํ  

- ประชากรท่ีแนว
การเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหมํ มีร๎อยละ
75 ของครัวเรือน
ท้ังหมด  

75% 55% 60% 65% 70% 75% 

24. จัดต้ังกลุํมอาชีพ กลุํม
แมํบ๎าน กลุํมเกษตรกร เพื่อ
สํงเสริมอาชีพของประชาชน  

- ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีมีการ
จัดต้ังกลุํมแมํบ๎าน 
กลุํมเกษตรกร  

- ประชาชนท่ีมีการ
จัดต้ังกลุํมแมํบ๎าน 
กลุํมเกษตรกรมีร๎อย
ละ 35 ของ
ประชาชนท้ังหมด  

35% 15% 20% 25% 30% 35% 

25.เน๎นการใช๎แรงงานสํวน
ท๎องถิ่นเพ่ือกระจายรายได๎
ให๎แกํท๎องถิ่น  

- ร๎อยละของ
ประชาชนใน
ท๎องถิ่นท่ีได๎เข๎ามา
ด าเนิน งานให๎กับ
องค์การบริหาร 
สํวนต าบล  

- ประชาชนท่ีได๎เข๎า
มาด าเนินงานให๎กับ
องค์การบริหารสํวน
ต าบล มีร๎อยละ 65 
ของประชาชนท้ังหมด  

65% 45% 50% 55% 60% 65% 

 
26.ชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาสทาง
สังคม ผู๎สูงอายุ และคนพิการ 
ให๎ได๎รับการดูแลเอาใจใสํและมี
ความเป็นอยูํดีขึ้น  

- ร๎อยละของ
ประชากรท่ีได๎รับ
การชํวยเหลือ
ผู๎ด๎อยโอกาสทาง
สังคมผ๎ูสูงอายุและ
คนพิการให๎ได๎รับ
การดูแลเอาใจใสํ
และมีความเป็นอยูํดี
ขึ้น  

- ประชากรท่ีได๎รับ
การชํวยเหลอืผู๎ด๎อย 
โอกาสทางสังคม
ผู๎สูงอายุและคนพิการ
ให๎ได๎รับการดูแลเอา
ใจใสํและมีความ
เป็นอยูํดีขึ้นคิดเป็น
ร๎อยละ 40 ของ
ประชากรท้ังหมด  

40% 20% 25% 30% 35% 40% 



๙๐ 

 

                                                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )          
                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์    

 

 

 
จุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา 

(Goals) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPLS) 

 
ข๎อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

 

เปูาหมาย (Targets) 

ปี 
2566 - 
2570 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

28. สร๎างรายได๎ แก๎ปัญหา
ให๎กับคนวํางงาน  

- ร๎อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีวํางงาน  

- ครัวเรือนท่ีมีการ
วํางงาน มีร๎อยละ 0
ของครัวเรือนท้ังหมด  

0% 65% 55% 35% 15% 0% 

29. ฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรไทย  - ร๎อยละของ
ประชากรท่ีมีอาชีพ
เกษตรกรมีชีวิต
ความเป็นอยูํดีขึ้น  

- ประชากรท่ีมีอาชีพ
เกษตรกรได๎มีชีวิต
ความเป็นอยูํดีขึ้น มี
ร๎อยละ 60 ของ
ประชากรท้ังหมด  

60% 40% 45% 50% 55% 60% 

30. ประชาชนได๎รับ
การศึกษาท่ีดี และเพียงพอ  

- อัตราเฉลี่ย
ประชาชนท่ีจบ
ปริญญาตรีครัวเรือน  
- เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาให๎แกํ
ประชาชนท่ีด๎อย
โอกาส  

- จ านวนประชาชนท่ี
เรียนจบปริญญาตรี 
อัตราร๎อยละ 3 ตํอ
จ านวนครัวเรือน 
ร๎อยละ 50 ท้ังหมด  
- จ านวนประชาชน 
ท่ีได๎รับการสนับสนุน
ชํวยเหลือการศึกษา 
ท่ีเพียงพอของ
ครัวเรือนท้ังหมด  

50% 
 
 
 
 

90% 

10% 
 
 
 
 

20% 

20% 
 
 
 
 

30% 

35% 
 
 
 
 

50% 

40% 
 
 
 
 

70% 

50% 
 
 
 
 

90% 

31. มุํงให๎เยาวชนมองเห็น
คุณคํา และคุณประโยชน์ตํอ
การศึกษา  

- ร๎อยละของ
เยาวชนท่ีสนใจตํอ
การศึกษา เพื่อน าไป
ศึกษาตํอ และ
ประกอบ อาชีพใน
อนาคต  

- เยาวชนท่ีสนใจตํอ
การศึกษาเพื่อน าไป
ศึกษาตํอและประกอบ
อาชีพในอนาคต มีร๎อย
ละ 100 ของเยาวชน
ท้ังหมด  

100% 80% 85% 90% 95% 100% 

32. สํงเสริมการขยายโอกาส
ทางการศึกษา  

- ร๎อยละของ
ประชากรท่ีได๎รับ
การศึกษาเพิ่มเติม  

- ประชากรท่ีได๎รับ
การศึกษาเพิ่มเติม มี
ร๎อยละ 85 ของ
ประชากรท้ังหมด  

85% 65% 70% 75% 80% 85% 

33. สร๎างรายได๎ แก๎ปัญหา
ให๎กับคนวํางงาน  

- ร๎อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีวํางงาน  

- ครัวเรือนท่ีมีการ
วํางงาน มีร๎อยละ 0 
ของครัวเรือนท้ังหมด  

0% 65% 55% 35% 15% 0% 

34. สํงเสริมการขยายโอกาส
ทางการศึกษา  

- ร๎อยละของ
ประชากรท่ีได๎รับ
การศึกษาเพิ่มเติม  

- ประชากรท่ีได๎รับ
การศึกษาเพิ่มเติม  
มีร๎อยละ 85 ของ
ประชากรท้ังหมด  

85% 65% 70% 75% 80% 85% 



๙๑ 

 

                                                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )          
                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์    

 

 

 
จุดมุํงหมายเพื่อการ

พัฒนา (Goals) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPLS) 

 
ข๎อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

 

เปูาหมาย (Targets) 

ปี 
2566 - 
2570 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

35. สํงเสริมโครงการ
ทุนการศึกษาแกํเด็ก  
ที่ยากจนและเรียนดี  

- ร๎อยละของประชาชน
ที่ได๎รับทุนยากจนและ
เรียนดี  

- เด็กนักเรียนที่ได๎รับ
ทุนยาก  
จนและเรียนดี มีร๎อย
ละ 85 ของประชาชน
ทั้งหมด  

85% 65% 70% 75% 80% 85% 

36. การรณรงค์
ประชาสัมพันธ ์ให๎ความร๎ูแกํ
ประชาชน  

- ร๎อยละของประชาชน
ที่ม ี 
ความร๎ูเพ่ิมมากข้ึน  

- ประชาชนที่มีความร๎ู
เพ่ิมมากข้ึน มีร๎อยละ 
60 ของประชาชน
ทั้งหมด  

60% 40% 45% 50% 55% 60% 

37.กระตุ๎นความสนใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิหน๎าที่
ของตนเองในการรับร๎ูข๎อมูล
ขําวสาร เหตุการณ์ การบ๎าน
การเมือง ในการปราบปราม
ทุจริต คอรัปชั่น รวมถึงด๎าน
อื่น ๆ  

- ร๎อยละของประชาชน
ที่มีความร๎ูเกี่ยวกับ
เหตุการณ์การบ๎าน 
การเมือง  

- ประชาชนที่มีความร๎ู
เกี่ยวกับเหตุการณ์ 
การบ๎าน การเมือง มี
ร๎อยละ 80 ของ
ประชาชนทั้งหมด  

80% 60% 65% 70% 75% 80% 

38. การจัดท าวารสาร  
ด๎านความร๎ูตําง ๆ แจกจําย
แกํประชาชนตามระยะเวลา
ที่สมควร  

- ร๎อยละของประชาชน
ที่มีความร๎ูตามวารสาร
ที่แจกจําย  

- ประชาชนที่มีความร๎ู
ตามวารสารที่แจกจําย 
มีร๎อยละ 65 ของ
ประชาชนทั้งหมด  

65% 45% 50% 55% 60% 65% 

39. ชํองทางในการรับร๎ู
ข๎อมูลขําวสารที่ทัน  
สมัยของประชาชนเพ่ิมขึ้น  

- ร๎อยละของประชาชน
ที่ได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสาร
ที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น  

- ประชาชนที่มีได๎รับร๎ู
ข๎อมูลขําวสารมีร๎อยละ 
65   

65% 55% 60% 65% 35% 35% 

40. จัดให๎มีโครงการเรียนร๎ู
ภาษาอังกฤษแกํเยาวชน  

- ร๎อยละของเยาวชนที่
ได๎เข๎าอบรมโครงการ
เรียนร๎ูภาษา อังกฤษ  

- เยาวชนที่ได๎เข๎า
อบรม โครงการเรียนร๎ู
ภาษาอังกฤษ มีร๎อยละ 
20 ของเยาวชน
ทั้งหมด  

20% 10% 15% 20% 20% 20% 

41. การพัฒนาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม  

- ร๎อยละของประชากร
ที่ได๎พัฒนา และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม  

- ประชากรที่ได๎พัฒนา 
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมมีร๎อยละ 
60  

60% 40% 45% 50% 55% 60% 

42. รักษาความสะอาดของ
ถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่
สาธารณะ รวมทั้งก าจัด ขยะ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  

- ร๎อยละของประชากร
ที่รักษาความสะอาด
ของถนน ทางน้ า 
ทางเดิน และที่
สาธารณะ รวม 
ทั้งก าจัดขยะมูลฝอย  

- ประชากรที่รักษา
ความสะอาดของถนน 
ทางน้ า ทางเดนิ และที่
สาธารณะรวมทั้งก าจัด
ขยะมูลฝอยมีร๎อยละ 
75 

75% 55% 60% 65% 70% 75% 



๙๒ 

 

                                                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )          
                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์    

 

 
จุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา 

(Goals) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPLS) 

 
ข๎อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

 

เปูาหมาย (Targets) 

ปี 
2566 - 
2570 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

43.เสริมโครงการอาหาร
กลางวัน และ  
อาหารเสริม (นม) แกํเด็ก
นักเรียน  

- ร๎อยละของ
ประชาชนที่ได๎รับ
อาหารกลางวัน และ
อาหารเสริม  

- ประชาชนมีอาหาร
กลางวัน และอาหาร
เสริม (นม) มีร๎อยละ 
75 ของประชาชน
ทั้งหมด  

75% 75% 75% 75% 75% 75% 

44. คุ๎มครองดูแลและ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม  

- ร๎อยละของ
ประชากรที่ได๎ดูแล
และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม  

- ประชากรที่ได๎ดูแล
และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม  
ร๎อยละ 80 

80% 60% 65% 70% 75% 80% 

45. การควบคุมการเลี้ยงสัตว ์ - ร๎อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์
ได๎  

- ครัวเรือนที่มีการ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์
ได๎ คิดเป็นร๎อยละ 80
ของครัวเรือนทั้งหมด  

80% 60% 65% 70% 75% 80% 

46. การควบคุมอนามัย และ
ความสะอาด  
ปลอดภัย ในร๎านจ าหนําย
อาหาร โรงมหรสพ และสถาน
บริการอื่น ๆ  

- ร๎อยละของหมูํบ๎าน 
ที่ถูก ควบคุมอนามัย 
ความสะอาด 
ปลอดภัยในอาหาร  

- หมูํบ๎าน ที่ควบคุมถูก 
อนามัย ความสะอาด
ปลอดภัยในอาหาร มี
ร๎อยละ 70 ของ
หมูํบ๎านทั้งหมด  

70% 50% 55% 60% 65% 70% 

47. การบ าบัดและจัดการขยะ  - ร๎อยละของ
ครัวเรือน ที่ได๎มีการ
ก าจัดขยะ  

- ครัวเรือน ที่ได๎มีการ
ก าจัดขยะ มีร๎อยละ 
80 ของครัวเรือน
ทั้งหมด  

80% 60% 65% 70% 75% 80% 

48. จัดท าโครงการบ๎านสะอาด
นําอยูํ  

- ร๎อยละของ
ครัวเรือนที่ได๎จัดท า
โครงการบ๎านสะอาด 
นําอยูํ  

- ครัวเรือน ที่ได๎จัดท า
โครงการบ๎านสะอาด
นําอยูํ มีร๎อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด  

70% 50% 55% 60% 65% 70% 

49.ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของ ประชาชนทุกระดับอยําง
ทั่วถึง  

- ร๎อยละของ
ประชาชนที่ได๎รับ
การศึกษา  

- ประชาชนที่ได๎รับ
การศึกษา มีร๎อยละ 
100  

100% 80% 85% 90% 95% 100% 

50. จัดให๎มีการออกก าลังกาย 
ทุกหมูํบ๎าน เพ่ือสร๎างสุขภาพ
อนามัยที่ดีตํอรํางกาย และ
ความสามัคคีภายในหมูํบา๎น  

- ร๎อยละของหมูํบ๎าน 
ที่ได๎มีการออกก าลัง
กาย  

- หมูํบ๎านที่ได๎มีการ
ออกก าลังกาย มีร๎อย
ละ 45 ของหมูํบ๎าน
ทั้งหมด  

45% 25% 30% 35% 40% 45% 

51. ด าเนินกิจกรรมรณรงค์เพ่ือ
ตํอต๎าน ยาเสพติด และจัดให๎มี
การแขํงขัน กีฬา เพ่ือตํอต๎านยา
เสพติด  

- ร๎อยละของ
ประชากรที่ได๎มีการ
เดินรณรงค์เพ่ือ
ตํอต๎านยาเสพติด
และได๎มีการจัด
แขํงขันกีฬาแล๎ว 

- ประชากรที่ได๎มีการ
เดินรณรงค์เพ่ือตํอต๎าน
ยาเสพติดและได๎มีการ
จัดการแขํงขันกีฬาแล๎ว 
มีร๎อยละ 85 

85% 65% 70% 75% 80% 85% 



๙๓ 

 

                                                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )          
                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์    

 

 

 
จุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา 

(Goals) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPLS) 

 
ข๎อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

 

เปูาหมาย (Targets) 

ปี 
2566 - 
2570 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

52. สํงเสริมและสนับสนุน
ด าเนินการเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน  

- ร๎อยละของ
หมํูบ๎านที่ม ีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน  

- หมํูบ๎านที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน มีร๎อยละ 
90 ของหมํูบ๎าน
ทั้งหมด  

90% 70% 75% 80% 85% 90% 

53. จัดให๎มีการปูองกันแกไ๎ข
ปัญหาสังคม และความ
ยากจนของประชาชน  

- ร๎อยละของ
ประชาชน ที่  
ได๎รับความ
ชํวยเหลือจาก  
รัฐบาลในการแกไ๎ข
ปัญหาสังคมและ
ความยากจน  

- ประชาชน  
ที่ได๎รับความ 
ชํวยเหลือจากรัฐบาล
ในการแกไ๎ขปญัหา
สังคมและความ
ยากจน คิดเป็น  
ร๎อยละ 65 ของ
ประชาชนทั้งหมด  

65% 45% 50% 55% 60% 65% 

54. เพิ่มศักยภาพของคนใน
ด๎านการมีสํวนรํวมตาํง ๆ ให๎
มากขึ้น  

- ร๎อยละของ
ประชาชนที ่ได๎มี
สํวนรํวมในด๎าน
ตํางๆ มากขึ้น  

- ประชาชนทีไ่ด๎มี
สํวนรํวมในด๎านตํางๆ 
มากขึ้น คิดเป็นร๎อย
ละ 80 ของ
ประชาชนทั้งหมด  

80% 
 

60% 65% 70% 75% 80% 

55. สํงเสริมและสนับสนุน
ด าเนินการเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน  

- ร๎อยละของ
หมํูบ๎านที่ม ีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน  

- หมํูบ๎านที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน มีร๎อยละ 
90  ของหมูํบ๎าน
ทั้งหมด  

90% 70% 75% 80% 85% 90% 

 

 

 
 
 
 
 
 



๙๔ 

 

                                                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )          
                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

๙๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 1  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ขยายไหล่ทางจากบ้าน
นายขุนดง หมู่ที่ 1  

เพื่อใช้ในการสัญจร
และหลีกเลีย่งการใช้
ถนนเส้นกลางหมู่บ้าน
ฯลฯ 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 800 ม. 
หนา 0.15 ม.  

3,500,00๐ 3,500,00๐ 3,500,00๐ 3,500,00๐ 3,500,00๐ ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคมใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๒ โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
พร้อมวางท่อระบายน้้า
เส้นจากนานางสมควร
ครองเคหา ถึงนานาง 
บัวหลัน ต่อฤทธิ์ หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงถนนท่ี
ช้ารุด ฯลฯ 

ปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวาง
ท่อ 40" 
จ้านวน 5 ท่อ  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคมใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๓ โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
พร้อมวางท่อระบายน้้า
เส้นจากนานางสงวน  
คงสตรี ถึงนานายอ้านวย 
แฝงมนต์ หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงถนนท่ี
ช้ารุดและเพิ่มทางน้้า
ให้ไหลสะดวก 

ปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวาง
ท่อ 60" 
จ้านวน 5 ท่อ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคมใน
การเกษตร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

๙๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 1  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรพร้อม
วางท่อระบายน้้าเส้นจาก
นานายเพิ่มพูน มนต์ชัยภูมิ  
ถึงนานางเต็มตา  
งามประเสริฐ  หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุง
ถนนท่ีช้ารุด 
ฯลฯ 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนา 0.10 ม. 

 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคมใน
การเกษตร 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเส้นล้าห้วยประดู่จาก
นานายประสาท แสงเมือง 
ถึงนานางหนูทิพย์  
อุดมทรัพย์  หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุง
ถนนท่ีช้ารุด
ฯลฯ 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนา 0.10 ม. 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคมใน
การเกษตร 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเส้นนานางดวงตา  
ตอ่โชติ ถึงนานางละเอียด 
งามสิน หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุง
ถนนท่ีช้ารุด
ฯลฯ 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนา 0.10 ม. 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคมใน
การเกษตร 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

๙๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 1  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรเส้น
นานางแดงฮัว สุรเสน 
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อปรับปรุง
ถนนท่ีช้ารุด
ฯลฯ 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.10 ม.  
พร้อมวางท่อ 40" 
จ้านวน 6 ท่อ 

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม
ในการเกษตร 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเส้นนานางนนทิยา  
ต่อฤทธิ ์ถึงนานายประยุทธ์ 
ทวีทรัพย์ หมู่ที่ 1  

เพื่อปรับปรุง
ถนนท่ีช้ารุด
ฯลฯ 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนา 0.10 ม. 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม
ในการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

๙๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 1  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเส้นล้าห้วยประดู่
จากนานางอ้านวย สน
ทอง ถึงฝายน้้าล้นนานาง
แดงฮัว สุระเสน หมู่ที่ 1  

เพื่อปรับปรุง
ถนนท่ีช้ารุด
ฯลฯ 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนา 0.10 ม. 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม
ในการเกษตร 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเส้นนานายวุฒิชัย  
หาชัยภูมิถึงสี่แยกหนอง
โขมง หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุง
ถนนท่ีช้ารุด
ฯลฯ 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนา 0.10 ม. 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม
ในการเกษตร 

กองช่าง 

11 โครงการท้าถนนดินเพื่อ
การเกษตรจากนานาง
สวาท ข้าเนตร ถึงนานาง
สมควร คาดสนิท หมู่ที่ 1 

เพื่อเดินทางใน
การสญัจรและ
ขนย้ายพืชผล
ทางการเกษตร 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนา 0.10 ม. 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม
ในการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

๙๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 1  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเส้นจากนานาง
สังเวียน งามสวสัดิ์ ถึง  
นานางประสิทธ์ิ  อยู่เย็น 
หมู่ที่ 1  

เพื่อปรับปรุง
ถนนท่ีช้ารุด
ฯลฯ 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนา 0.10 ม. 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคมใน
การเกษตร 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดด้วยรถเกรดเดอร์
พร้อมบดอัดสายล้าห้วย
ประดู่ หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุง
ถนนท่ีช้ารุด
ฯลฯ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ขนาด 3.00 ม. x 
4,000 ม. 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดด้วยรถเกรดเดอร์
พร้อมบดอัดสายดอน
โขมง - ไปบ้านจอก 
หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุง
ถนนท่ีช้ารุด
ฯลฯ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ขนาด 3.00 ม. x 
3,000 ม. 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

๑๐๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา 

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 1  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายขุนดง เฉลมิ
หมู่ หมู่ที่ 1  ไปถึงสี่
แยกบ้านหนองทอน 

เพื่อใช้ในการสัญจร
และหลีกเลีย่งการใช้
ถนนเส้นกลางหมู่บ้าน
ฯลฯ  

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 800 ม. 
หนา 0.15 ม.  

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคมใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๑6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายขุนดง 
(เช่ือมต่อสายเดิม) บ้าน
จอก หมู่ที่ 1 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร ฯลฯ  

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม.  
หรือมีปรมิาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
250 ตาราง
เมตร มีไหล่ทาง
ลงตามสภาพ
พื้นที่ พร้อมปูาย
โครงการ 

136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคมใน
การเกษตร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

101 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    

      ประเภทสร้างฝายกั้นน้้า  หมู่ที่ 1  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้้าล้าห้วยประดู่ช่วงนา
นางเถาวรรณ์ ถึงนานาย 
สืบพงษ์ พุทธเสน  
หมู่ที่ 1 
  

เพื่อกักเก็บน้้า
ไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ฝายกั้นน้้าล้าห้วยประดู ่
(ตามแบบ มข. 2527) 
 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชนผู้ที่
ท้าการเกษตร
ร้อยละ 80 
ของเกษตรใน
พื้นที ่

เกษตรกรใน
พื้นที่มีน้้าเพื่อท้า
การเกษตร
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบาย
น้้าเพื่อการเกษตรจากนา
นางหอมหวน ทวีแปลง
ถึงนา 
นางดวงตา ต่อโชติ  
หมู่ที่ 1 

เพื่อการ
ไหลเวียนน้้า
สะดวก 

วางท่อระบายน้้า ขนาด 
30" 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้ที่
ท้าการเกษตร
ร้อยละ 80 
ของเกษตรใน
พื้นที ่

ระบายน้้าไม่ให้
ท่วมขังฤดูน้้า
หลาก 

กองช่าง 

๓ โครงการวางท่อระบาย
น้้าเพื่อการเกษตรบริเวณ
ฝายน้้าล้นล้าห้วยประดู่ 
ช่วงนานางแดงฮัว สุรเสน  
หมู่ที่ 1 

เพื่อการ
ไหลเวียนน้้า
สะดวก 

วางท่อระบายน้้า ขนาด 
40" จ้านวน 4 ท่อน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนผู้ที่
ท้าการเกษตร
ร้อยละ 80 
ของเกษตรใน
พื้นที ่

ระบายน้้าไม่ให้
ท่วมขังฤดูน้้า
หลาก 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    
      ประเภทสร้างฝายกั้นน้้า  หมู่ที่ 1   แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอกล้าห้วย
ประดู่ ช่วงจากนานาย
บัวฮอง จอกสถิต ไป
สิ้นสุดนานายเต็มตา  
งามประเสริฐ หมู่ที่  1 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาอุทกภัย
และปัญหาภัย
แล้ง 

ความยาว  3,000 
เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปัญหาอุทกภัย
และปัญหาภัย
แล้งของ
ประชาชนบ้าน
จอก หมู่ที่ 1 
ลดลงร้อยละ 80 

ไม่มีปญัหา
อุทกภัยและ
ปัญหาภัยแล้ง
ในพื้นที่ 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกคลอง 
(อีสานเขียว) ระหว่างนา
นายสมบตัิ - นานาง
สมควร ครองเคหา   
หมู่ที่ 1  

เพื่อใช้ในการ
ระบายน้้าใช้ท้า
การเกษตร ใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

 

กว้าง 3.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 800 
เมตร  

 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ราษฎร หมู่ที่ 1 
ซึ่งขาดแคลนน้้า
ใช้ท้าการเกษตร 
ท้าให้มีน้้าใช้
ส้าหรับอุปโภค -
บริโภค ไดร้้อย
ละ 80 

ระบายน้้าได้
สะดวกรวดเร็ว
ใช้ในการ 
เกษตรและ
ปัญหาน้้าท่วม 

 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้้าจากท่ีนานายบุญเชิญ 
บ้ารุงเชื้อ – นานายโอสื่อ 
เหลืองสกลุ หมู่ที่ 1 

เพื่อใช้ในการ
ระบายน้้าใช้ท้า
การเกษตร  

 

จ้านวน 1 จุด 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 200,000 ราษฎร หมู่ที่ 1 
ซึ่งขาดแคลนน้้า
ใช้ท้าการเกษตร 
ท้าให้ราษฎรมีน้้า
ใช้ส้าหรับอุปโภค 

ระบายน้้าได้
สะดวกรวดเร็ว
ใช้ในการ 
เกษตรและ
ปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 1  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะสายบ้านนาย 
หนูซึ้ง ทวีทรัพย์ ตลอดแนว
ล้าห้วยประดู่ ถึงเขตบ้าน
จอก หมู่ที่ 1  
  

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่้า
คืน 

ไฟฟูาสาธารณะสาย
บ้านนายหนูซึ้ง  
ทวีทรัพย์ ตลอดแนวล้า
ห้วยประดู่ ถึงเขตบ้าน
จอก หมู่ที่ 1 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80  

มีไฟฟูาส่องแสง
สว่างปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพ่ืออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ 1  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้้าพร้อมวางท่อจากนา 
นายแสวง แดงไชยวัฒน์  
ไปถึงนานายพัฒน์พงษ์ 
เพิ่มยินดี  หมู่ที่ 1 

เพื่อเป็นการ 
ส่งน้้าท่ีใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกคลองส่งน้้า
พร้อมวางท่อระบายน้้า 
60" จ้านวน 6 ท่อ 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้า้เพื่อ
ท้าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบายน้้า 
เพื่อการเกษตรถนน        
ล้าห้วยประดู่จากนานางค้า
หม่อน หล่าเพียร ถึง 
นานางแดงฮัว  สุระเสน  
หมู่ที่ 1 

เพื่อปูองการ
ท่วมขังพืชผล
ทางการเกษตร 

ท่อระบายน้้า 30"
จ้านวน 6 ท่อ 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง
พืชผลทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการวางท่อระบายน้้า 
เพื่อการเกษตรจากนานาง 
หอมหวล  ทวีแปลง 
ถึงนานางดวงตา  ต่อโชติ 
หมู่ที่ 1 

เพื่อปูองการ
ท่วมขังพืชผล
ทางการเกษตร 

ท่อระบายน้้า 40" 
จ้านวน 4 ท่อ 
 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง
พืชผลทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนบานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 2  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตจากถนนเส้นไป
บ้านลาดใหญ่เริ่มจากหัว
สะพานไปถึงทางแยก
เข้านาครูไพรฑูรย์ หมู่ท่ี 
2 

เพื่อการสัญจรสะดวก
ของประชาชน 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 100  ม. 
หนา 0.15 ม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนผู้ท่ีใช้
เส้นทางร้อยละ 
80 ของผู้ท่ีสัญจร
ไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (ช่วงท่ี 2) จาก
ถนนเส้นไปลาดใหญ่จาก
หัวสะพานไปถึงทางแยก
เข้านาครูไพรฑูรย์ หมู่ท่ี 
2 ต่อไปอีก 100 เมตร 

เพื่อการสัญจรสะดวก
ของประชาชน 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 100 ม.  
หนา 0.15 ม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนผู้ท่ีใช้
เส้นทางร้อยละ 
80 ของผู้ 
ท่ีสัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อ
ต่อสายเรียบล้าห้วยเสียว 
บ้านจอก หมู่ท่ี 2 

เพื่อการสัญจรสะดวก
ของประชาชน 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 50 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือ
ปริมาณพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 200 ตาราง
เมตร มีไหล่ทางลง
ตามสภาพพ้ืนท่ี 
พร้อมปูายโครงการ 

109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 ประชาชนผู้ท่ีใช้
เส้นทางร้อยละ 
80 ของผู้ 
ท่ีสัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนบานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    

      ประเภทสร้างฝายกั้นน้้า  หมู่ที่ 2 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อระบายน้้า
ล้าห้วยเสียว หมู่ท่ี 2  

 

 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้้าทีด่ี 
ปูองกันน้้าท่วม
ขัง 

 

 

ขนาดท่อระบายน้้า  
100 x 100     
จ้านวน  12  ท่อน   

 

150,000 150,000 

 

150,000 150,000 150,000 ปัญหาน้้าท่วม
ขังของ
ประชาชน 
ลดลงร้อยละ 
80 

ไม่มีปญัหาน้้า
ท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 3  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเลยีบ
ล้าห้วยเสียวจากบา้นนาย
สุระศักดิ์ถึงสะพานเรียบ
ล้าห้วยเสียว หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเลยีบ
ล้าห้วยเสียวจากนานาย
อุดมไปบ้านนาเสยีว  
หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดด้วยรถเกรดพร้อม
อัดบด สายไปปุาแดง 
บ้านหนองชาติ หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนโดย
ปรับเกรดขนาด 
3.00 x 500 ม. 

๕,๐๐๐ 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)          

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 3  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังล้าห้วยเสียว หมู่ที่ 
๓ 

เพื่อปรับปรุงถนนท่ี
ช้ารุดฯลฯ 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ขนาด 3.00 x 
500 ม. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเส้นปุาช้าเส้นของ
โรงเรียนคอนสวรรค์  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อปรับปรุงถนนท่ี
ช้ารุด ฯลฯ 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ขนาด 3.00 x 
250 ม. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดด้วยรถเกรดพร้อม
อัดบดสายล้าห้วยเสยีว
ตอนกลาง หมู่ที่ ๓ 

เพื่อปรับปรุงถนนท่ี
ช้ารุด ฯลฯ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนขนาด 3.00 ม 
x 100 ม. 

    ๑๐,๐๐๐ 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมต่อสายเลียบล้า
ห้วยเสียว บ้านหนอง
ชาติ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีปรมิาณพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 200 
ตารางเมตร ฯ 

๑๐9,๐๐๐ 109,000 109,000 109,000 109,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 3  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต จากบ้านนาย
สวัสดิ์ - เขตหมู่ 12   
และหมู่ที่ 3  

 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
500 ม. หนา 0.15 
ม. ปริมาตร 300 
ลบ.ม.  

 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ราษฎรหมู่ที่ 3 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป - มา
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจร
ของ
ประชาชน 

 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลองส่งน้้า
ล้าห้วยเสียวไปหนอง
ทอนระหว่างนานายยศ 
กลิ่นขจร  กับนานาง
พรมพร  คาดบัว  
หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

 

กว้าง 4 ม. ยาว 15 
ม. หนา 0.15 ม.  

 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ราษฎรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป - 
มาและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจร
ของ
ประชาชน 

 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ 3  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อระบาย
น้้าจากล้าห้วยเสยีวถึงนา
นายสวัสดิ์ ครองปัญญา 
หมู่ที่ 3 

เพื่อเป็นการส่ง
น้้าท่ีใช้ในการ 
เกษตร 

ท่อระบายน้้าจาก 
ล้าห้วยเสียวถึงนา 
นายสวัสดิ์ ครองปัญญา 
  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

เกษตรกร
ได้รับน้า้เพื่อ
ท้าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 3 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูา
เรียบล้าห้วยเสียว หมู่ที่ 
3 
  
 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่้า
คืน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเรียบล้าห้วยเสยีว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะจากหนองชาติ
ไปนาเสียว หมู่ท่ี  3 

 

 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ความยาว  2,000 
เมตร 

 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,00
0 

ประชาชน หมู่
ที่ 3 มีไฟฟูา
ใช้ ร้อยละ 
100 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

กองช่าง 

3 โครงการขยายพาดสาย
ดับติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
เพิ่มเตมิ บ้านหนองชาติ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่้า
คืน 

ระยะความยาว 970 
เมตร  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์  
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานประปา    

      งานประปา  หมู่ที่ 3 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
จ้าหน่ายน้้าประปาจาก
บ้านนางชมมนัส มาฆะ
เซ็นต์ ถึงบ้านนางบัวภา 
หมู่ที่ 3 
  
 

เพื่อขยายเขต
จ้าหน่าย
น้้าประปาส่วน
ภูมิภาค 

โครงการขยายเขต
จ้าหน่ายน้้าประปา 
จากบ้านนางชมมนัส 
มาฆะเซ็นต์ ถึงบ้าน 
นางบัวภา หมู่ที่ 3 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนผู้ที่
ใช้น้้าทางร้อย
ละ 100  

ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้น้้า
อุปโภคบรโิภค
จากน้้าส่วน
ภูมิภาค 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นิคมการเกษตร หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนิคม
การเกษตร 4.00 ม.
x 40 ม. หนา 
0.15 ม. หมู่ที่ ๔ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าโรงเรียนหนองทอน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหน้า
โรงเรียนหนองทอน 
4.00. x 85.00 ม. 
หน้า 0.15 ม. 
หมู่ที่ 4 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. 
ตะวันฉาย บ้านนาย
สมชาย หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซ. ตะวันฉาย 
บ้านนายสมชาย 
3.00 ม. x 40.00
ม. หนา 0.15 ม. 
หมู่ที่ 4 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา) 

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางกองงัน - บ้าน
นางวารุณี  (ซอยรุ่ง
อรุณ) หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงถนนท่ี
ช้ารุด ฯลฯ 

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางกองงัน 
- บ้านนางวารุณี 
(ซอยรุ่งอรุณ) 
หมู่ที่ 4 3.00 x 
80.00 ม. หนา 
0.15 ม. 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายรื่น - บ้าน 
นายสุชาติ เจนงาน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงถนนท่ี
ช้ารุด ฯลฯ 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน นาย
รื่น บ้านนายสุชาติ 
เจนงาน 3.00 ม.x 
80.00 ม. หนา 
0.15 ม. 
 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหนองทอน - โคก
หนองม่วง หมู่ที่ 4 

เพื่อการสญัจร
สะดวกสบาย 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านหนอง
ทอน-โคกม่วง 
๔.00 ม. x ๑,๔๐๐ 
ม. หนา 0.10 ม. 
หมู่ที่ 4 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ประชาชนผู้
ที่ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 80 
ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 4 

เพื่อการสญัจร
สะดวกสบาย 

สร้างถนนซอย
ยุทธศาสตร์ ๓.๐๐ 
ม. x ๑๒0.๐๐ ม. 
หนา 0.15 ม. 
หมู่ที่ 4 

235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 ประชาชนผู้
ที่ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 80 
ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

8 โครงการถนนเพื่อ
การเกษตร จากนานาย
สวุรรณ์ – ถนนหนอง
ทอนโนนขุนทิพย์   
หมู่ที่ 4 

เพื่อการสญัจร
สะดวกสบาย 

ถนนเพื่อการเกษตร 
จากนานายสุวรรณ์ - 
ถนนหนองทอนโนน
ขุนทิพย์ ๓.๐๐ ม. x 
๘๐.๐๐ ม. 
หนา 0.10 ม.  
หมู่ที่ ๔ 

๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ประชาชนผู้
ที่ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 80 
ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อการเกษตร จาก
บ้านนายเรืองศักดิ์ ถึง
นานายสุทัศน์ ช่างสลัก 
หมู่ที่ 4 

เพื่อการสญัจร
สะดวกสบาย 

ถนนเพื่อการเกษตร 
จากบ้านนายเรือง
ศักดิ์ ถึงนานาย
สุทัศน์ ช่างสลัก  
3.00 x 70.00 ม. 
หมู่ที่ 4 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนผู้
ที่ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 80 
ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อการเกษตร สาย
ห้วยเสียว - โนนกอก 
หมู่ที่ 4   

เพื่อการสญัจร
สะดวกสบาย 

ถนนเพื่อการเกษตร 
สายห้วยเสียว -  
โนนกอก  
3.00 x ๑50.00 
ม. หมู่ที่ 4 

200,000 200,000 200,000 10,000,000 200,000 ประชาชนผู้
ที่ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 80 
ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดย
ปรับเกรดด้วยรถเกรด
พร้อมอัดบดสายไปนา
แก หมู่ที่ 4 

เพื่อการสญัจร
สะดวกสบาย 

ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดด้วยรถเกรดพร้อม
อัดบดสายไปนาแก 
3.00 ม. x 700.00 
ม. หมู่ที่ 4 

110,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดย
ปรับเกรดด้วยรถเกรด
พร้อมอัดบดสายล้า
ห้วยเสียว – โนนกอก 
หมู่ที่ 4 

เพื่อการสญัจร
สะดวกสบาย 

ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดพร้อมบดอัด  
3.๐๐ ม. x 600 ม. 
ปริมาตร 1,800 
ตารางเมตร หมู่ที่ 4 

110,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1๓ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดด้วยรถเกรดพร้อม
อัดบดสายล้าห้วยเสยีว 
– โนนกอก หมู่ที่ 4 

เพื่อการสญัจร
สะดวกสบาย 

ซ่อมแซมถนนโดย
ปรับเกรดพร้อมบด
อัด 3.๐๐ ม. x 
600 ม. ปรมิาตร 
1,800 ตารางเมตร 
หมู่ที่ 4 

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ประชาชนผู้ที่ใช้
เส้นทางร้อยละ 
80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

1๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หัวหนองทอน จาก
ชลประทานหนองทอน-
ถนนสายทางเข้าหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
280 ม. ปรมิาตร  
840 ตารางเมตร  

 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ราษฎรหมู่ที่ 4 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป –มา
ร้อยละ 80 

เพื่อความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร
ของประชาชน 

 

กองช่าง 

1๕ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรตี 
จากปากซอยตะวันฉาย-
ปากซอยบ้านนายสุข  
ดื่มโชค หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 50 ม. หนา 
0.10 เมตรปริมาตร 
20.00 ลบ.ม 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 100,000 100,000 ผู้สญัจร ได้รับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 
ร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา  

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1๖ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
ยุทธศาตร์  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
150  ม. หนา 
0.15 ม.ปริมาตร  
67.50 ลบ.ม.  

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

ผู้สญัจร ได้รับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 
ร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-
มา  

กองช่าง 

1๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนเพื่อ
การเกษตร สาย
ล้าห้วยเสียวโนน
กอก จากล้าห้วย
เสียว – โนนกอก 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

ยาว 500 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
ปริมาณ   ลบ.ม. 

100,000 

 

 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ผู้สญัจร ได้รับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 
ร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-
มา  

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนเพื่อ
การเกษตร สาย
หนองแวง จาก
ถนนหนองทอนไป
โนนขุนทิพย์ – นา
นายอุดม  ทวี
ทรัพย์ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

ยาว 200 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.10  เมตร 
ปริมาณ  80 ลบ.ม. 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

100,000 

 

100,000 100,000 ผู้สญัจรพื้นที่
ใกล้เคียง ไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-
มา และขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

๑๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนเพื่อ
การเกษตร สาย
หัวสวน จากบ้าน
นายเวิน  เชื้อ
หนองทอน – นา
นางสุไพรวรรณ  
ขุนหาร หมู่ที่ 4   

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว  

 

ยาว 150 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร 
ปริมาณ 45 ลบ.ม. 

๗๐,๐๐๐ 

 

70,000 

 

70,000 70,000 70,000 ผู้สญัจรพื้นที่
ใกล้เคียง ไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-
มา และขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

121 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนเพื่อการเกษตร 
สายหัวนา  จากข้าง
บ้านนายสนั่น  
แคลนกระโทก – 
นานายสุทัศน์  ช่าง
สลัก หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

ยาว 80 เมตร กว้าง 
3.50 เมตร หนา 
0.10  เมตร ปรมิาณ  
28  ลบ.ม. 

๒๐,๐๐๐ 

 

20,000 

 

20,000 20,000 20,000 ผู้สญัจร ได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไป-มา ร้อยละ 
80  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา  

กองช่าง 

2๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนเพื่อการเกษตร 
ถนนสายข้างปูุตา
จากหน้าศาลปูตุา – 
ตาน้้าหนองทอน 
หมู่ที่ 4  

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

ขยายไหล่ทาง พร้อม
วางท่อ 2 จุด ยาว 80 
เมตร กว้าง 2.50 
เมตร สูง 1.30 เมตร 
ท่อขนาด 80 x 100 
จ้านวน 5 ท่อน ท่อ
ขนาด 40 x 100 
จ้านวน 4 ท่อน 

๗๐,๐๐๐ 

 

70,000 

 

 

70,000 70,000 70,000 ผู้สญัจร ได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไป-มา ร้อยละ 
80 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา  

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2๒ โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อการเกษตรสาย
หนองนาแก่น จากบ้าน
นายอินตอง  คาดสนิท 
– นายบุญหา  งาม
สวัสด์ิ   
หมู่ท่ี 4  

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

ยาว 80 เมตร กว้าง 
3.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร ปริมาณ  
28  ลบ.ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สัญจร ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 
ร้อยละ 80 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา  

กองช่าง 

2๓ โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อการเกษตรสายนา
แก จากนานายสมบัติ  
รักษาชนม์ – นานางผม
กอง เชื้อหนองทอน  
หมู่ท่ี  4 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

ยาว 500 เมตร กว้าง 
4.00 เมตรหนา  
0.10 เมตร ปริมาณ  
200 
 ลบ.ม. 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

150,000 

 

150,000 150,000 150,000 ผู้สัญจร ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 
ร้อยละ 80  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา  

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2๔ โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าบ้านนายรื่น – 
บ้านนายสน่ัน หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

ยาว 150 เมตร  
กว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร  

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

 

 

400,000 400,000 400,000 ผู้สัญจร ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-
มา  

กองช่าง 

2๕ โครงการลาดคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากวัดด้าน
ทิศใต ้- ถนนสายนา
แก่น หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

ยาว 130 เมตร  
กว้าง 1.00 เมตร
หนา  0.15 เมตร  

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 ผู้สัญจร ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-
มา  

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงผิว
ถนนคอนกรีต โดยเสริม
ผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

ยาว 100 เมตร  
กว้าง 4.00 เมตร 
หนา  0.15 เมตร  
หรือปริมาณพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร 

๑26,๐๐๐ 

 

๑26,๐๐๐ 126,000 126,000 126,000 ผู้สัญจร ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-
มา  

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายสน่ัน 
แคลนกระโทก ถึงบ้าน
นายประสิทธิ์ บาล
พิทักษ์ หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

ยาว 80 เมตร กว้าง 
3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

200,000 200,000 

 

200,000 200,000 200,000 ผู้สัญจร ได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-
มา ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  

กองช่าง 

28 โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากโรงสี
นายอาคม ถึงถนนสาย
บ้านหนองทอน-บ้าน
จอก หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

ยาว 230 เมตร กว้าง 
4.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร  

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ผู้สัญจร ได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-
มา ร้อยละ 80  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  

กองช่าง 

29 โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนซอย
บ้านนางปรียา มัครมย์ 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 20 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป–
มาและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าบ้านนางกองงัน – 
สามแยกถนนกลางบ้าน 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

ยาว 140 เมตร กว้าง 
3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

370,000 370,000 

 

370,000 370,000 370,000 ผู้สัญจร ได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  

กองช่าง 

31 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายจากหนอง
หวายใหญ่ – ล้าน้้าก่้า
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

ยาว 1,500 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้สัญจร ได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา ร้อยละ 80  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  

กองช่าง 

32 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหนองแวง-
นาบะ จากนานางรุ่ง
นภา - นานายอุดม  
หมู่ท่ี 4 

เพื่อปรับปรุงถนนท่ี
ช้ารุด ฯลฯ 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป – มา ร้อยละ 80 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อการเกษตรสาย
หนองหวาย-หนองโง้ง 
และหนองโง้ง-ล้าน้้าก่้า 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

ยาว 1,000 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร  

130,000 130,000 

 

130,000 130,000 130,000 ผู้สัญจรพื้นท่ีใกล้เคียง 
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา และ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อการเกษตรถนนสาย
ห้วยเสียว-โนนกอก  
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

ยาว 1,250 เมตร 
กว้าง 3.5 เมตร 
สูง  1 เมตร  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้สัญจรพื้นท่ีใกล้เคียง 
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา และ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

35 โครงการซ่อมแซมถนน
ดินเพื่อการเกษตรจาก
นานางสายทอง ค้าสอน
โพธ์ิ – นานางปรียา  
มัครมย์ หมู่ท่ี 4  

เพื่อปรับปรุงถนนท่ี
ช้ารุด ฯลฯ 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร 
พร้อมลงลูกรัง  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป – มาและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหน้าบ้าน
นายรื่น – บ้านนาย
สนั่น หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

ยาว 150 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร  

500,000 500,000 

 

500,000 500,000 500,000 ผู้สญัจร ได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา ร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา  

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเส้นหนองทอน –
โคกหนองม่วง  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

ยาว 1,300 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร
หนา  0.15 เมตร  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผู้สญัจร ได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา  ร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา  

กองช่าง 

38 โครงการเสรมิผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

ยาว 2,850 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร
หนา  0.15 เมตร  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผู้สญัจร ได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา  ร้อยละ 
100 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา  

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๔  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้้า จากบา้น 
นางลุนน ี- บ้านนาย
สนั่น (สองข้าง) ยาว 
190 เมตร หมู่ที่ ๔ 

เพื่อการระบาย
น้้าไหลเวียนได้
สะดวก 

ร่องระบายน้้า จากบา้น 
นางลุนนี-บ้านนายสนั่น 
(สองข้าง)  ยาว 190 
เมตร 

๓๒๐,๐๐๐ 320,000 320,000 320,000 320,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกหนอง
ทอน (ระยะที่ 3)  
หมู่ที่ 4 

เพื่อเดินทางใน
การสญัจรและ
ขนย้ายพืชผล
ทางการเกษตร 

ขุดลอกหนองทอน 
(ระยะที่ 3)  
 

1๑๐,๐๐๐ 110,000 110,000 110,000 110,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

เกษตรกรใน
พื้นที่มีน้้าเพื่อ
ท้าการ 
เกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๔  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้้าเสียภายใน
หมู่บ้าน จุดหน้าบา้น
นายพชรพล – หน้าวัด
หนองทอน หมู่ที่ 4 
 

เพื่อการระบาย
น้้าไหลเวียนได้
สะดวก 

กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ทั้งสองข้างทาง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างประตู
บังคับน้้าสายล้าห้วย
เสียว หมู่ท่ี 4 

เพื่อการระบาย
น้้าไหลเวียนได้
สะดวก 

ขนาด 0.80 เมตร 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

เกษตรกรใน
พื้นที่มีน้้าเพื่อ
ท้าการ 
เกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้้าดาดคอนกรีตจาก
นานายกัญหา – นา
นายสุวรรณ หมู่ที่ 4 

เพื่อกักเก็บน้้า 
ท้าการเกษตร 

กว้าง 1.80 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

เกษตรกรใน
พื้นที่มีน้้าเพื่อ
ท้าการ 
เกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๔  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการซ่อมแซม
คลองส่งน้้านิวซีแลนด์  
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อซ่อมแซม
คลองส่งน้้าท่ี
ช้ารุด 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้้าในหมู่บ้าน
ถนนเอกประชา  
หมู่ที่ 4 

เพื่อการระบาย
น้้าไหลเวียนได้
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ทั้งสองข้างทาง 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้้าเสียภายใน
หมู่บ้าน จุดหน้าบา้น
นายระเบียบ – บ้าน
นางลุนนี หมู่ที่ 4 

เพื่อการระบาย
น้้าไหลเวียนได้
สะดวก 

กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ทั้งสองข้างทาง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

เกษตรกรใน
พื้นที่มีน้้าเพื่อ
ท้าการ 
เกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 4 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตสาย
ดับไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณะ พร้อมกิ่งโคม 
ไฟ 8 จุด จากบ้านนาง
พานค้า พลนอก – บ้าน
นายสมปอง ไทยน้อย 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

 

ระยะทาง 200 เมตร 
กิ่งโคมไฟ จ้านวน 8 จดุ 

100,000 

 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟูาส่องแสง
สว่างปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตสาย
ดับไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณะจากหน้าบ้าน
นายสนั่น แคลนกระ
โทก ถึงหน้าวัดบ้าน
หนองทอน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

 

จ้านวน 1 จุด 
ระยะทาง 300 เมตร 

 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟูาส่องแสง
สว่างปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 4 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการระบบไฟฟูาส่อง
แสงสว่างสาธารณะ (สาย
ดับ) จากบ้านนายพชรพล 
ถึงบ้านนายวิชาญ กอง
หล้า หมู่ที่ 4  

เพื่อส่องแสง
สว่างในยาม
ค่้าคืน 

ไฟฟูาส่องแสงสว่าง
สาธารณะจากบา้นนาย
พชรพล ถึงบ้านนาย
วิชาญ กองหล้า 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟูาส่องแสง
สว่างปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟูา
แรงต่้าตามถนนทางเข้า
หมู่บ้านจากบ้านนายอ้าคา  
ฉลาดเขยีว – ทางแยกหัว
หนองทอน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ความยาว  500 เมตร 100,000 

 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟูาส่องแสง
สว่างปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟูา
ตามถนนหนองทอนโคก
หนองม่วงจากปากทาง
บ้านนายระเบียบ  หาญ
พงษ์ ถึงนานายสนั่น  
แคลนกระโทก หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ความยาว  500 เมตร 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟูาส่องแสง
สว่างปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 4 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการขยายเขตไฟฟูา
แรงต่้าซอยตะวันฉาย 
จากหน้าบ้านนางอ้านวย 
สุวรรณศรี – โรงสีนาย
บุญชว่ย หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ความยาว 500 เมตร 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 

 

100,000 100,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟูาส่องแสง
แสวงปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

7 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะสายดบัพร้อม
ไฟแสงสว่าง ซอยตะวัน
ฉาย หน้าบ้านนาย
สมชาย  ปลายชัยภูมิ  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

จ้านวน 1 จุด 

 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟูาส่องแสง
สว่างปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะสายดบัพร้อม
ไฟแสงสว่าง ตามถนน
สายสนธยา  ตรงหน้า
บ้านนายทศพร  
บุญโนนแต้ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

จ้านวน 1 จุด 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟูาส่องแสง
สว่างปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

134 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 4 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะสายดบัพร้อม
ไฟแสงสว่าง ถนนสาย
ทางเข้าหมู่บ้าน – หน้า
บ้านนายเกษม  ชนะ
จอก  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

 

จ้านวน 1 จุด 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟูาส่องแสง
สว่างปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

10 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะสายดบัพร้อม 
ไฟแสงสว่าง ถนนสาย
นิคมการเกษตรหน้า
บ้านนายสมปอง ไทย
น้อย หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

 

จ้านวน 1 จุด 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟูาส่องแสง
สว่างปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 4 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการขยายเขตสาย
ดับไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณะ พร้อมกิ่งโคม 
ไฟ 8 จุด จากบ้านนาง
พานค้า พลนอก – บ้าน
นายสมปอง ไทยน้อย 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

 

ระยะทาง 200 เมตร 
กิ่งโคมไฟ จ้านวน 8 จดุ 

100,000 

 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟูาส่องแสง
สว่างปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตสาย
ดับไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณะจากหน้าบ้าน
นายสนั่น แคลนกระ
โทก ถึงหน้าวัดบ้าน
หนองทอน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

 

จ้านวน 1 จุด 
ระยะทาง 300 เมตร 

 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟูาส่องแสง
สว่างปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 4 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการขยายเขตสาย
ดับไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณะจากหน้าวัด 
– บ้านนายพชรพล 
จันมณี หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

 

จ้านวน 1 จุด 
ระยะทาง 150 เมตร 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟูาส่องแสง
สว่างปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

14 โครงการขยายเขตสาย
ดับไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณะจากหน้าวัด 
– บ้านนายพชรพล 
จันมณี หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

 

จ้านวน 1 จุด 
ระยะทาง 150 เมตร 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟูาส่องแสง
สว่างปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

15 โครงการขยายพาด
สายดับติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะเพิม่เตมิ 
บ้านหนองทอน 
หมู่ที่ 4  

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่้า
คืน 

ระยะความยาว 790 
เมตร  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์  
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาส่องแสง
สว่างปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานประปา    

      ประเภทประปา  หมู่ที่ 4 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมขาตั้ง
ถังประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 
ทุกพื้นที ่

 

จ้านวน 1 จุด 30,000 

 

 

30,000 

 

30,000 30,000 30,000 ประชาชนบ้าน
คอนสวรรค์ 
หมู่ที่ 9 มีน้้า
อุปโภคบรโิภค 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้
อย่างทั่วถึงทกุ
พื้นที ่

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานโครงสร้างพื้นฐาน 

      ประเภทเสียงตามสาย  หมู่ที่ 4 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
 
 

เพื่อให้ใช้งาน
ได้ตามปกต ิ

หอกระจายข่าวหมู่ที่ 4 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้ที่
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ 100  

ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 5  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการขยายไหล่ถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชนผู้ท่ีใช้
เส้นทางร้อยละ 
80 ของผู้ท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

๒ โครงการซ่อมแซมถนน
สายหน้าโรงเรียนคอน
สวรรค์ บ้านนาเสียว 
หมู่ท่ี 5 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนสายหน้าโรงเรียน
คอนสวรรค์ บ้านนา
เสียว หมู่ท่ี 5 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนผู้ท่ีใช้
เส้นทางร้อยละ 
80 ของผู้ท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการถนนเพื่อการ 
เกษตรพร้อมลงลูกรัง ยาว 
1,000 เมตร หมู่ท่ี 5 

เพื่อการสัญจร
สะดวกสบาย 

ถนนเพื่อการเกษตร
พร้อมลงลูกรัง กว้าง 
3.00 ม.ยาว 1,000 
ม. หนา 0.15 ม. 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนผู้ท่ีใช้
เส้นทางร้อยละ 
80 ของผู้ท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

4 โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านนา
เสียว หมู่ท่ี 5   

เพื่อการสัญจร
สะดวกสบาย 

ช่วงท่ี 1 กว้าง 0.60 
ม. ยาว 109 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี
ปริมาณพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 65.40 ม.  
ช่วงท่ี 2 กว้าง 1.00 
ม. ยาว 94 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี
ปริมาณพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 94 ม.  

82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 ประชาชนผู้ท่ีใช้
เส้นทางร้อยละ 
80 ของผู้ท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 5  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการถนนลาดยาง
ทับพื้นคอนกรีตถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาของประชาชน 

กว้าง  4.00  เมตร 
ยาว  500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

6 โครงการถนนคอนกรตี
เข้าเมรุ หมู่ที่ 5  

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาของประชาชน 

กว้าง 4.00  เมตร 
ยาว  300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

7 โครงการขยายถนน
คอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5   

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาของประชาชน 
 

 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  200 ม. 
หนา 0.15 เมตร 

 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 5  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
ช่วงบ้านนายหนูค่าย  
หมู่ที่ 5   

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาของประชาชน 

กว้าง 3.50  
เมตร ยาว  60 ม. 
หนา 0.15 เมตร 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนผู้ที่ใช้
เส้นทางร้อยละ 
80 ของผู ้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

9 โครงการลาดยางมะตอย
ทับถนนคอนกรีต สาย
ถนนหลังโรงเรียน 

เพือ่ให้เกิดความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 
 

 

ระยะทาง 200 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู้ที่ใช้
เส้นทางร้อยละ 
80 ของผู ้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

10 โครงการขยาย
ไหล่ถนนคอนกรีต
พร้อมวางท่อระบายน้้า 
หน้าบา้นนางวงั มาดี 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ระยะทาง 200 
เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้ที่ใช้
เส้นทางร้อยละ 
80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ 5 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อระบาย
น้้า เพื่อการเกษตรกร  
หมู่ที่ 5 

เพื่อไหลเวียน
ของทางน้้าได้
สะดวก 

วางท่อระบายน้้า เพ่ือ
การเกษตรกร ความ
ยาว 1,000.00 ม.  
หมู่ที่ 5 

๔๕๐,๐๐๐ 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

ระบายน้้าได้
สะดวกรวดเร็ว 
ลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง  

 

กองช่าง 

2 โครงการท้าตะแกรงปิด
บ่อพักน้้า หมู่ที่ 5 

เพื่อปูองกัน
ขยะมูลฝอยอุด
ตันบ่อพัก 

ตะแกรงปิดบ่อพักน้้า 
หมู่ที่ 5 

๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

บ่อพักไม่อุดตัน
ท้าให้การน้้า
ไหลเวียนด ี

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซมฝายน้้า
ล้นล้าห้วยเสยีว จ้านวน  
4 จุด  หมู่ที่ 5 

เพื่อเป็นเก็บก๊ัก
น้้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซมฝายน้้าล้นล้า
ห้วยเสียว จ้านวน 4 
จุด หมู่ที่ 5 

๒๐๐,๐๐๐ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

ประชาชนได้ใช้
น้้าจากการเก็บ
กักน้้า 

กองช่าง 

4 โครงการวางท่อระบาย
น้้าเสียภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้้าทีด่ี
สะดวกปูองกัน
ปัญหาน้้าเสีย/
น้้าท่วมขัง 

ท่อขนาด 0.50 x 
100 ม. ยาว 500 ม.  

๑๕๐,๐๐๐ 

 

150,000 

 

150,000 150,000 150,000 ปัญหาน้้าเสีย/
น้้าท่วมขังใน
พื้นที่ลดร้อยละ 
80 

ระบายน้้าได้
สะดวกรวดเร็ว 
ลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ 5 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการขุดลอกล้าห้วย
เสียว หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อเก็บกัก 
น้้าใช้ในการ 
เกษตร 

โครงการขุดลอกล้าห้วย
เสียว  

4,0๐๐,๐๐๐ 4,0๐๐,๐๐๐ 4,0๐๐,๐๐๐ 4,0๐๐,๐๐๐ 4,0๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

เกษตรกรใน
พื้นที่มีน้้าเพื่อ
ท้าการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้้าจากหนองนาเริง – 
หนองหญ้ารังกา 

เพื่อให้เกิด
ความสะดวกใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

ความยาว 500 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้
ที่ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 80 
ของผู ้
ที่สัญจรไป
มา 

เกษตรกรใน
พื้นที่มีน้้าเพื่อ
ท้าการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง  หมู่ที่ 5 
         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซม
อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อบ้ารุงรักษา
ให้ใช้งานได้ 

อาคารอเนกประสงค ์
หมู่ที่ 5 
 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ทาง
ร้อยละ 100 

ประชาชนได้
ใช้อาคาร 
อเนกประสงค์ 
ในการท้า
กิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

2 โครงการจดัการบ่อขยะ
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อการจัดการ 
ขยะที่มี
ประสิทธิภาพ 

จ้านวน 1  จุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

การจัดการ
ขยะมี
ประสิทธิภาพ 
ไม่ส่งผลเสีย
ต่อประชาชน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานไฟฟ้าถนนและประปา    

      ประเภทประปา  หมู่ที่ 5 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาคเข้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้
อย่างทั่วถึงทุก
พื้นที ่

 

จ้านวน 1 แห่ง 70,000 

 

 

70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชน มีน้้า
อุปโภคบรโิภค 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง
ทุกพ้ืนท่ี 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 5 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูา
ส่องแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
 

เพื่อส่องแสงสว่าง
ในยาม 
ค่้าคืน 

ไฟฟูาส่งแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
 

๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์  
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟูา
ส่องแสงสว่างเข้าท่ีนา
การเกษตร หมู่ที่ 5 
 

เพื่อส่องแสงสว่าง
ในยาม 
ค่้าคืน 

ไฟฟูาส่งแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
 

๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์  
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3 โครงการขยายพาดสายดับ
ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
เพิ่มเตมิ บ้านนาเสียว 
หมู่ที่ 5  

เพื่อส่องแสงสว่าง
ในยามค่้าคืน 

ระยะความยาว 315 
เมตร  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์  
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานโครงสร้างพื้นฐาน 

      ประเภทเสียงตามสาย  หมู่ที่ 5 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
 
 

เพื่อให้ใช้งาน
ได ้

หอกระจายข่าวหมู่ที่ 5 ๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ทาง
ร้อยละ 100  

ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 6 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายประสิทธ์ิศักดิ์
ถึงบ้านนายบุญเรือง ดื่ม
โชค หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ก4ม. x 800 
ม. หนา 0.15 ม. 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนางหนูยวน ชนะ
น้อย ถึงบ้านนาง 
แตงอ่อน จันทกุล  
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะทาง  
ก4ม. x 1,000 ม.
หนา 0.15 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซมถนน 
คอนกรีต เส้นบ้านนาย
สุรชัย ดลเจิม ถึงบ้าน
นางอ้าพร มุขวัตร์  
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ซ่อมแซมถนน 
คอนกรีต เส้นบ้าน
นายสุรชัย ดลเจมิ 
ถึงบ้านนางอ้าพร 
มุขวัตร ์
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 6 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรพร้อมลงลูกรัง
ปรับผิวถนน - เส้นล้าน้้า
กล่้า  2 ฝั่ง หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนเพื่อการเกษตร
พร้อมลงลูกรังปรับผิว
ถนน - เส้นล้าน้้ากล่า้  
2 ฝั่ง 

๓๐๐,๐๐๐ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรพร้อมลงลูกรัง
ปรับผิวถนน – เส้นหนอง
พะนางถึงฝายกกสีเสียด 
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนเพื่อการเกษตร
พร้อมลงลูกรังปรับผิว
ถนน – เส้นหนองพะ
นางถึงฝายกกสีเสียด  
หมู่ที่ 6 

๒๐๐,๐๐๐ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรพร้อมลงลูกรัง
ปรับผิวถนน - เส้นโนนกอก
จากนานายบุญเรือง ดื่มโชค 
ถึงนานายนิพัทธ์ วังศรี  
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนเพื่อการเกษตร
พร้อมลงลูกรังปรับผิว
ถนน - เส้นโนนกอกจาก
นานายบุญเรือง ดื่มโชค 
ถึงนานายนิพัทธ์ วังศรี 
หมู่ที่ 6 

๑๕๐,๐๐๐ 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 6 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรพร้อมลงลูกรัง
ปรับผิวถนน 
- เส้นวัดปุาโพธ์ิศรีวนาราม
จากนานางหนูเตียน ดวง
มาลี ถึง หนองกุดหวาย  
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนเพื่อการเกษตร
พร้อมลงลูกรังปรับผิว
ถนน 
- เส้นวัดปุาโพธ์ิศรีวนา
รามจากนานางหนเูตียน 
ดวงมาลี ถึง หนองกุด
หวาย หมู่ที่ 6 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายโนนกอก หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 4ม x 100 
ม. หนา 0.15 ม. 

๓๐๐,๐๐๐ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 6 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดพร้อมอัดบดสาย
เรียบล้าน้้าก่้า 
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดพร้อมอัดบดสาย
เรียบล้าน้้าก่้า 3.50 ม.
x 3,000 ม. 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดพร้อมอัดบดสาย
วัดปุา-บ่อขยะ-หนอง
หวาย หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดพร้อมอัดบดสาย
วัดปุา-บ่อขยะ-หนอง
หวาย 3 ม. x 1,000ม. 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดพร้อมอัดบดสาย
หนองพระนาง-กก
สีเสยีด หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดพร้อมบดอัดสาย
พระนาง-ฝายกกสีเสียด 
3 ม. x 2,000 ม.
ปริมาตร 6,000 ตาราง
เมตร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 6 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดพร้อมอัดบดจาก
บ้านนางทองปน-โนนกอก 
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดพร้อมอัดบดจาก
บ้านนางทองปน-โนน
กอก 3 ม. x 1,๗00 ม. 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดพร้อมอัดบดรอบ
หนองหวาย หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดพร้อมอัดบดสาย
รอบหนองหวาย 3 ม. x 
3,000 ม. 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรตี
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
500 ม. สูง 0.15  
เมตร ปริมาตร 300 
ลบ.ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 6 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน 2 ฝั่ง ถนนสาย
หน้าโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์  
หมู่ที่ 6   

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนท่ีใช้ถนน 

 

กว้าง 1.50 เมตร ยาว  
200 ม. หนา 0.15 
เมตรปริมาตร 45  ลบ.
ม. 

70,000 70,000 

 

 

70,000 

 

 

70,000 

 

 

70,000 

 

 

ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

16 โครงการถนนคอนกรตี
ภายในหมู่บ้าน บริเวณวดั
ปุาโพธิ์ศรีวนาราม-บ้าน
นางวิรัตน์ ตูนก่อ หมู่ที่ 6  

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนท่ีใช้ถนน 

กว้าง 4.00  เมตร ยาว  
100 ม.หนา 0.15 
เมตรปริมาตร 60 ลบ.ม 

150,000 

 

150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

17 โครงการเสรมิคันดินเพื่อ
การเกษตรพร้อมลงลูกรัง 
จ้านวน 2  แห่ง  หมู่ที่ 6 
1.บรเิวณรอบล้าน้้าก่้า 
2.จากนานางสะอิ้ง นา
หนองตูม – นานางเสรมิ 
ช้ากรม  

เพื่อปูองกันน้้าไหล
เข้าท่วมขังที่นา
เกษตรกร 

จ้านวน 2 แห่ง 
1. สูง 0.50 เมตร  ยาว 
2,000 เมตร 
2. สูง 0.50 เมตร  ยาว 
2,000 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปูองกันปัญหา
น้้าท่วมที่นา
เกษตรกร 
ร้อยละ 100 

เกษตรกรไม่
ประสบปัญหา
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 6 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตรจากนานางสุวนี  
ไชไขยถึงนานางบุปผา 
ดวงใจ หมู่ที่ ๖  

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนท่ีใช้
ถนน 

 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว  
500 ม.หนา 1.00 ม. 

1,300,000 1,300,000 

 

1,300,000 

 

1,300,000 

 

1,300,000 

 

ประชาชนผู้ที่ใช้
เส้นทางร้อยละ 
100 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตจากวัดปาุโนน
โพธิ์ถึงบ่อขยะ หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรสะดวก 

ก4ม. x 500 ม. หนา 
0.15 ม. 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ประชาชนผู้ที่ใช้
เส้นทางร้อยละ 
100 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 6 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับ
คอนกรีต สายวดัปุา
ถึงบ้านโนนโพธ์ิ  หมู่
ที่ 6 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ก4ม. x 500 ม.
หนา 0.5 ม. 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

21 โครงการซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตร 
พร้อมลงลูกรังปรับ
เกรด  
1.สายรอบหนองอ้อ-
หนองหวาย 
2.หนองไข่นุ่น  
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

เส้นท่ี 1 ก3ม. x 
2,500 เมตร หนา 
0.10 ม. 
เส้นท่ี 2 ก3ม. x 
2,000 ม. หนา 
0.10 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 6 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตร 
พร้อมลงลูกรังปรับ
เกรด  
1.สายหนองพันนา-
ฝายกกสเีสยีด  
2.สายวัดปุา-หนอง
กุดหวาย 
3.สายหนองอ้อ-
หนองหวาย 
4.สายหนองหลวง
ใหญ่-หนองช้าง 
5.สายรอบล้าน้้าก่้า  

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

1. ก3ม. x 3,500 
ม. หนา 0.10 ม. 
2. ก3ม. x 1,500 
ม. หนา 0.10 ม. 
3. ก3ม. x 3,000 
ม. หนา 0.10 ม. 
4.ก3ม. x 5000 
ม. หนา 0.10 ม. 
5.ก3ม. x 3,000 
ม. หนา 0.10 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับ
คอนกรีต บ้านโนน
โพธิ-์วัดปุา  หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ก4ม. x 500 ม.
หนา 0.5 ม. 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 6 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตภายในเขต
พื้นที่หมู่บ้าน สายวัดปาุ
โนนโพธิ์ – บ่อขยะ  
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรสะดวก 

ก4ม. x 500 ม.
หนา 0.15 ม. 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

25 โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนภายในหมู่บ้าน 
สายหน้าโรงเรยีนบ้าน
โนนโพธิ์  หมู่ที่ 6 และ
หมู่ที่ 14 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรสะดวก 

ก2ม. x 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยเสริมผิว
จราจรเพื่อลดปญัหาน้้า
ท่วมขัง บ้านโนนโพธิ์ 
หมู่ที่ 6   

เพื่อใช้ในการ
สัญจรสะดวก และ
ลดปัญหาน้้าท่วม
ขัง 

ก 3 ม. x 50 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือ
มีปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 150 
ตารางเมตร 

73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม น้้าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ 6  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อระบาย
น้้า เสียจากบา้นนายบุญ
เลี้ยงชุมพร ถึงบ้านนาย
เทิม  เชยชัยภูมิ  และ
จากบ้านนายสรุชัย ฉลาด
เขียว ถึง บ้านนาย
อาทิตย์ กลิ่นขจร  
หมู่ที่ 6 

เพื่อระบายน้้า
เสียของได้
สะดวก 

ท่อระบายน้้า เสีย 
ระยะทาง 200 ม. 
หมู่ที่ 6 

๑๕๐,๐๐๐ 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ ร้อย
ละ 100 

น้้าไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบาย
น้้า เสียจากบา้นนายทอง
ใบ ตอพล ถึงบ้านนาย
ธนากร วังศรี (สองฝั่ง) 
หมู่ที่ 6 

เพื่อระบายน้้า
เสียของได้
สะดวก 

ท่อระบายน้้า เสีย 
ระยะทาง 150 ม. 
หมู่ที่ 6 

๑๕๐,๐๐๐ 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ ร้อย
ละ 100 

น้้าไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งประตูกั้น
น้้า เปิด-ปิด ท่อส่งน้้า
หนองใหญ่-ล้าน้้ากล่้า หมู่
ที่ 6 

เพื่อปูองกันน้้า
ทะลัก ฤดูน้้า
หลาก และเก็บ
กักน้้าไว้ใช้
ประโยชนไ์ด ้

ติดตั้งประตูกั้นน้้า เปดิ-
ปิด ท่อส่งน้้าหนอง
ใหญ่-ล้าน้้ากล่้า 
หมู่ที่ 6 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ ร้อย
ละ 100 

ปูองกันน้้า
ทะลัก ฤดูน้้า
หลาก และ
เก็บกักน้้าไว้ใช้
ประโยชนไ์ด ้

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ 6  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการวางขุดลอก
คลองหนองหลวงใหญ ่
  

เพื่อก้าจัด
วัชพืชและเพื่อ
ไม่ให้คลองตื้น
เขิน 

ขุดลอกคลองหนอง
หลวงใหญ ่
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชน
ผู้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ 
100 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากคลอง
สาธารณะ
มากมาย 

กองช่าง 

5 โครงการซ่อมแซมฝาปิด 
ท่อระบายน้้าเสียภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อบ้ารุงรักษา
ให้ได้งานได ้

ฝาปิดท่อระบายน้้าเสีย 
หมู่ที่ 6 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ผู้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ 
100 

ให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

กองช่าง 

6 โครงการวางท่อระบาย
น้้าจากล้าน้้าชีเข้าหนอง
หลวงใหญ่ พร้อมอาคาร
เปิด-ปิด 

เพื่อเก็บกักน้้า
เพื่อการเกษตร 

ท่อระบายน้้าจากล้าน้้า
ชีเข้าหนองหลวงใหญ่ 
ท่อขนาด Ø 0.80 ม. 
ระยะทาง 1,000 ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน
ผู้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ 
100 

ประชาชนไดม้ี
น้้าไว้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ 6  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการวางท่อระบาย
น้้าเสียภายในหมู่บ้าน 
จากบ้านนายวิเศษ  บุญ
เกื้อ -นางทองฮวด  
ประยรูหาญ หมู่ที่ 6  

 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้้าทีด่ี
สะดวก 
ปูองกันปัญหา
น้้าเสีย/น้้าท่วม
ขัง 

กว้าง 0.40 x 100 ม. 
ยาว  380  เมตร 

 

150,000 

 

150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน
ผู้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ 
100 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
คลองสาธารณะ
มากมาย 

กองช่าง 

8 โครงการคลองส่งน้้า
พลังงานไฟฟูา (คลองไส้
ไก่) บริเวณที่นานายหวี   
หมู่ที่ 6 

เพื่อจ่ายน้้าแก่
เกษตรกรใช้ใน
การอุปโภค
บริโภค 

กว้าง 2.00 ม.  ยาว 
30 ม. ลึก  2.00  
เมตร 

30,000 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ผู้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ 
100 

ให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกล้าน้า้ก่้า  
บ้านโนนโพธ์ิ หมู่ที ่6,14  

เพื่อเก็บกักน้้า
ใช้ในการ 
เกษตร 

โครงการขุดลอกล้าน้า้
ก่้า บ้านโนนโพธ์ิ หมู่ที ่
6,14 

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,500,000 ๓,500,000 ๓,500,000 ๓,500,000 ประชาชน
ผู้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ 
100 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี
มีน้้าเพื่อท้า
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 6 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูา
ส่องแสงสว่างภายใน
หมู่บ้านจากบ้านนายวิ
รัตน์ ตุนก่อ - บ้านนางละ
มัย ดื่มโชค หมู่ที่ 6 

เพื่อสอ่งแสง
สว่างในยาม
ค้่าคืน 

ไฟฟูาส่องแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
 

๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ร้อย
ละ 100 

มีไฟฟูาส่องแสง
สว่างปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองชา่ง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟูา
ส่องแสงสว่างจากบ้าน
นายอ้วน หลุ่งเปูาถึงบ้าน
นางส้าเนียร นามศรี  
หมู่ที่ 6 

เพื่อสอ่งแสง
สว่างในยาม
ค้่าคืน 

ไฟฟูาส่องแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
 

๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ร้อย
ละ 100 

มีไฟฟูาส่องแสง
สว่างปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองชา่ง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟูา
ส่องแสงสว่างจากวัดปุา
โพธิ์ศรีวนารามถึงบ้าน 
ด.ต.ทนงศักดิ์ ตอพล  
หมู่ที่ 6 

เพื่อสอ่งแสง
สว่างในยาม
ค้่าคืน 

ไฟฟูาส่องแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
 

๑๐,๐๐๐ 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ร้อย
ละ 100 

มีไฟฟูาส่องแสง
สว่างปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองชา่ง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 6 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการขยายเขตพาด
สายดับติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะเพิม่เตมิ บ้าน
โนนโพธิ์ (วัดปุา) หมู่ท่ี 6 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยาม
ค่้าคืน 

ระยะความยาว 1,330 
เมตร 

๒0๐,๐๐๐ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

มีไฟฟูาส่องแสง
สว่างปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานโครงสร้างพื้นฐาน 

      ประเภทเสียงตามสาย  หมู่ที่ 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
 
 

เพื่อให้ใช้งาน
ได ้

หอกระจายข่าวหมู่ที่ 6 ๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100  

ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 7 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
สวนนายเสรี ถึง เมรุวดั 
หมู่ที่ 7 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 5.00 ม. × 
350 ม. หนา  
0.15 ม. 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนน
พร้อมหินลูกรังจากเส้น
หนองหัก – สระหนอง
หัก หมู่ที่ 7 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

4.00 ม. × 800 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

165 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 7 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรพร้อมลง
ลูกรังปรับผิวถนนรอบ
หนองหวายใหญ ่
 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ก 3 ม. ยาว 700 เมตร 
หนา 0.10 ม. 

๓๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรพร้อมลง
ลูกรังปรับผิวถนนจาก
ถนนด้า-หนองแปน หมู่ที่ 
7 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนเพื่อการเกษตร
พร้อมลงลูกรังปรับผิว
ถนนจากถนนด้า-หนอง
แปน 3.00 ม. × 
400.00 ม. หนา 
0.10 ม. หมู่ที่ 7 

๑๙,๐๐๐ 19,000 19,000 19,000 19,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรพร้อมลง
ลูกรังปรับผิวถนนถึงนา
นายยิ่งใหญ่ นานายพงษ์
ศักดิ์ หมู่ที่ 7 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก  

ก 3 ม. ยาว 700 เมตร 
หนา 0.10 ม. 

๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 7 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ยกร่องดินพร้อมวางท่อ
ระบายน้้า 2 จุด ขนาด 3 
ม. x 700 ม.  
หนา 1.20 ม. หมู่ที่ ๗ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ปรับปรุงถนนดินยกร่อง
ดินพร้อมวางท่อระบาย
น้้า 2 จุด ขนาด 3 ม. x 
700 ม. 

๑๕๐,๐๐๐ 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพร้อมฝาปดิ (ช่วง
จากบ้านนางสุมน – บ้าน
นางสุดใจ)  
หมู่ที่ ๗ 
 

เพื่อความสะดวก 
ในการระบายน้้า 

รางระบายน้า้คอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมฝาปิด  
๐.๕๐ ม. x ๗๕.๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑๓๐,๐๐๐ 1๓๐,000 1๓๐,000 1๓๐,000 1๓๐,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวก 
ระบายน้้าไดด้ี 
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมต่อสายเดิมบริเวณ
หลังวัด บ้านโนนขุนทิพย์ 
หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจร 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 55 ม.   
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า
220 ตารางเมตร 

๑19,๐๐๐ 119,000 119,000 119,000 119,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวก  

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ 7  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกหนอง
เรือสาธารณะประโยชน์ 
เนื้อท่ี 8 ไร่ 13 งาน  
หมู่ที่ 7 

เพื่อไม่คลองตื้น
เขิน 

โครงการขุดลอกหนอง
เรือสาธารณะประโยชน์ 
เนื้อท่ี 8 ไร่ 13 งาน 
หมู่ที่ 7 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชน
ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากคลอง
สาธารณะ
มากมาย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. พร้อม
ฝาปิดจากบา้นนาง
ล้าดวน –บ้านนางสุดใจ 
หมู่ที่ 7 

เพื่อระบายน้้า
เสียที่ท่วมขัง 

รางระบายน้า้ คสล.
พร้อมฝาปดิ  0.5 ม. x 
300 ม. หนา 0.15 ม.                                                      

๕๐๐,๐๐๐ 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

น้้าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล.พร้อมฝา
ปิดจากบ้านนางสมุน-
บ้านนางสุดใจ หมู่ที่ 7 

เพื่อระบายน้้า
เสียที่ท่วมขัง 

รางระบายน้า้ คสล.
พร้อมฝาปดิ 0.5 ม. x 
35 ม. หนา 0.15 ม.                                                      

๑๕๐,๐๐๐ 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน
ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

น้้าไม่ท่วมขัง กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ 7  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้้าล้าน้้าก่้า-บ้านโนนขุน
ทิพย์ หมู่ที่ 7  

เพือ่ให้มีแหล่ง
กักเก็บน้้าใช้ใน
การท้าการ 
เกษตรใช้ใน
การอุปโภค
บริโภค 

 

ประมาณ 6 กิโลเมตร 1,500,000 

 

 

1,500,000 1,500,000 

 

 

1,500,000 

 

 

1,500,000 ราษฎรบา้น
โนนขุนทิพย์ 
หมู่ที่ 7 มีน้้า
เพื่อใช้ใน
การเกษตร
และอุปโภค
บริโภค ร้อย
ละ 80 

ไม่มีปญัหาขาด
แคลนน้้าใช้ท้า
การเกษตร
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกหนอง
โง้ง หมู่ที่ 7  

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้้าใช้ใน
การท้าการ 
เกษตรใช้ใน
การอุปโภค
บริโภค 

เนื้อท่ี 11 ไร ่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ราษฎรบา้น
โนนขุนทิพย์ 
หมู่ที่ 7 มีน้้า
เพื่อใช้ใน
การเกษตร
และอุปโภค
บริโภค  

ไม่มีปญัหาขาด
แคลนน้้าใช้ท้า
การเกษตร
อุปโภคบรโิภค 

 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า /ฝายน้้าล้น หมู่ที่ 7  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการวางท่อระบาย
น้้าคลองหนองค้า 2 จุด  

เพื่อระบายน้้าให้
ไหลเวียนเป็น
อย่างดี 

จ้านวน 16 ท่อ  
ขนาด 80 x 100  

๕๐,๐๐๐ 

 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

เพื่อการ
ไหลเวียนของ
น้้าการเกษตร
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

7 โครงการฝายน้้าล้นใน
ห้วยน้้ากล่้า 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้้าใช้ใน
การท้า
การเกษตร ใช้ใน
การอุปโภค
บริโภค 

ฝายขนาด กว้าง 8 
เมตร ยาว 100 เมตร 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชน
ผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

ไม่มีปญัหา
ขาดแคลนน้้า
ใช้ท้า
การเกษตร
อุปโภคบรโิภค 

 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก พร้อมฝาปิดจาก
บ้านนายอนงค์ – วัดชัย
มงคล หมู่ที่ 7 
 

เพื่อระบายน้้าให้
ไหลเวียนเป็น
อย่างดี 

ระยะทาง 330 ม. 
หนา 0.15 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ผู้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ 100 

เพื่อการ
ไหลเวียนของ
น้้าการเกษตร
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานไฟฟ้าและถนน   
 ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 7 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูา
รอบหมู่บ้านดา้นทิศใต้
จากท่ีท้าการผู้ใหญ่บ้าน- 
เมรุวัดส่องแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่้า
คืน 

ไฟฟูาส่องแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
ระยะทาง 250 ม. 
 

๓๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ทาง
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :  งานโครงสร้างพื้นฐาน 

      ประเภทเสียงตามสาย  หมู่ที่ 7 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขอหอกระจาย
ข่าวในหมู่บ้าน พร้อม
เครื่องขยายเสียง  
หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

หอกระจายข่าวหมู่ที่ 7 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100  

ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๘ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านนายวีนัส บ้ารุงเชื้อ 
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ๓.00 ม. ×  
๔0 ม. หนา  
๐.๑๕  ม. 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน
ดินเพื่อการเกษตรสาย
หนองหมากชี-หนองส้ม
โฮง-ล้าชี ระยะทาง 
๒,๐๐๐ ม. 
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินเพื่อ
การเกษตรสายหนอง
หมากชี-หนองส้ม
โฮง-ล้าชี ก4ม.ยาว 
๒,๐๐๐ ม. สูง 
1 ม. หมู่ที่ ๘ 

๓๐๐,๐๐๐ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการยกระดับถนน
เพื่อการเกษตร สาย
คลองงูเหลือม หมู่ที่ ๘ 
 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการยกระดับ
ถนนเพื่อการเกษตร 
สายคลองงูเหลือม 
๕.๐๐ ม. x ๘๐.๐๐
ม. สูง 0.80 ม.  
หมู่ที่ ๘ 

๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๘ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกทุกเส้น 
หมู่ที่ 8 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนแอสฟัลท์ติก 
4.00 ม. × 1,000 
ม. หนา ๐.04 ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

5 โครงการขยายไหล่ทาง
ภายในหมู่บ้านทุกเส้นท่ี
เป็น คสล. หมู่ที่ ๘ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนแอสฟลัท์ติก 
1.00 ม. × 1,000
ม. หนา ๐.15 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๘ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โดยปรบัเกรดพร้อมลง
ลูกรังอัดเรียบเชื่อมหนอง
หมากขื ้หมู่ที่ ๘ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการปรับเกดถนน
ดินพร้อมลงลูกรังถนน
เส้นหนองชาติถึงหนอง
หมากขี้ 5 ม. x 150 ม. 
สูง 1 ม. หมู่ที่ ๘ 

๔๐,๐๐๐ 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

7 โครงการยกระดับถนนเพ่ือ
การเกษตร สายปากท่าแก
ถึงหนองแล้ง 5.๐๐ ม. × 
๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๑.๐๐ ม. 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนเพื่อการเกษตร 
สายปากท่าแกถึงหนอง
แล้ง 5.๐๐ ม. × 
๒๐๐.๐๐ ม.  
หนา ๑.๐๐ ม. 

๔๐,๐๐๐ 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๘ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการยกระดับถนนดิน 
 5.๐๐ ม. × ๕๐.๐๐ ม. 
หนา๒.๐๐ ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้้าจ้านวน ๗ 
ท่อนขนาด ๘๐.๐๐ ม. × 
๑๐๐.๐๐ ม. หมู่ที่ ๘ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการยกระดับถนน
ดิน 5.๐๐ ม. × 
๕๐.๐๐ ม. หนา 
๒.๐๐ ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้้าจ้านวน 
๗ ท่อน ขนาด ๘๐.๐ 
ม. × ๑๐๐.๐๐ ม.  
 

๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของ
ผู้ที่สัญจรไป
มา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

9 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ถนนสายโนนชาติ – 
โนนมูก – หนองหัวโพน   
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

กว้าง 4  ม. 
ยาว 500 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของ
ผู้ที่สัญจรไป
มา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังไปบ้านโนนมูก ถม
ดินยกสูง 1 เมตร/ ลงหิน
ลูกรัง 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

กว้าง 4  ม. 
ยาว 1,200 ม. 
หนา 0.10 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของ
ผู้ที่สัญจรไป
มา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๘ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์
ติก  หมู่ที่ ๘ 
 

๒5๐,๐๐๐ 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของ
ผู้ที่สัญจรไป
มา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยเสริมผิว
จราจรเพื่อลดปญัหาน้้า
ท่วมขัง (สายหน้าบ้านนาย
วีระ) หมู่ที่ 8 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก และลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีปรมิาณพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 200 ตาราง
เมตร 
 

10๐,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของ
ผู้ที่สัญจรไป
มา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
น้้าไม่ท่วมขัง  

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๘  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการวางท่อระบายน้้า
จากบ้านนางสมพร ทวีค้า
ถึงบ้านนายจันทร์ คณา
โจทย์ ขนาด ๔๐.๐๐ ม. 
x ๑๐๐.๐๐ ม. ระยะทาง
ประมาณ ๓๕๐.๐๐ ม. 
 หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้น้้า
ไหลเวียนได้
สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้้าจากบ้านนางสมพร 
ทวีค้าถึงบ้านนายจันทร์ 
คณาโจทย์ ขนาด 
๔๐.๐๐ ม. x ๑๐๐.๐๐ 
ม. ระยะทางประมาณ 
๓๕๐.๐๐ ม. 

๒๕๐,๐๐๐ 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

ปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๒ โครงการวางท่อรายน้า้
จากบ้านนายสมศักดิ์ โมค
รัตน์ ถึงบ้านนายประยุทธ์ 
แต่งพันธ์ ขนาด ๔๐.๐๐ 
ม. x๑๐๐ ม.ระยะทาง
ประมาณ ๒๐๐.๐๐ ม. หมู่
ที่ ๘ 

เพื่อให้น้้า
ไหลเวียน
สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้้าจากบ้านนายสมศักดิ์ 
โมครตัน์ ถึงบ้านนาย
ประยุทธ์ แต่งพันธ์ 
ขนาด ๔๐.๐๐ ม. 
x ๑๐๐ ระยะทาง 
๒๐๐.๐๐ ม. หมู่ที่ ๘ 

๑๗๐,๐๐๐ 170,000 170,000 170,000 170,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

ปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๓ โครงการวางท่อระบายน้้า
จากบ้านนางทองใบ ทอง
เต็ม ถึงบ้านนายถ่ิน ปลาย
ชัยภูมิ ขนาด ๔๐.๐๐ ม. x
๑๐๐ ม. ระยะทาง 
๑๐๐.๐๐ ม. 

เพื่อให้น้้า
ไหลเวียน
สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้้าจากบ้านนางทองใบ 
ทองเต็ม ถึงบ้านนายถ่ิน 
ปลายชัยภมู ิ

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

ปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๘  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ โครงการวางท่อระบาย
น้้าจากบ้านนางกิมลี่  
ทะระนามถึงบ้านนาย
วีนัส บ้ารุงเชื้อ ขนาด 
๔๐.๐๐ ม.x ๑๐๐.๐๐ ม. 
ระยะทางประมาณ 
๑๐๐.๐๐ ม. 
 หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้น้้า
ไหลเวียนได้
สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้้าจากบ้านนางสมพร 
ทวีค้าถึงบ้านนายจันทร์ 
คณาโจทย์ ขนาด 
๔๐.๐๐ ม. x ๑๐๐.๐๐ 
ม. ระยะทางประมาณ 
๑๐๐.๐๐ ม. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

ปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๕ โครงการวางท่อระบาย
น้้าจากนานางบัวหลิน 
เพิ่มยินดี ถึงนานางบุญ
หวล บ้ารุงหมู่ ขนาด 
๔๐.๐๐ ม. x ๑๐๐ ม. 
ระยะทางประมาณ  
๒๐๐ ม. หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้น้้า
ไหลเวียน
สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้้าจากนานางบัวหลิน 
เพิ่มยินดี ถึงนานางบุญ
หวล บ้ารุงหมู่ ขนาด 
๔๐.๐๐ ม. x ๑๐๐ 
ระยะทางประมาณ 
๒๐๐.๐๐ ม. หมู่ที่ ๘ 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

ปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

179 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๘  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๖ โครงการวางท่อระบาย
น้้าจากบ้านนายธนิต 
ปลายชัยภมูิ ถึงบ้านนาย
สมหวังแต้มวงษ์ ขนาด 
๓๐.๐๐ ม.x ๑๐๐.๐๐ ม. 
ระยะทางประมาณ 
๘๐.๐๐ ม. 
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้น้้า
ไหลเวียนได้
สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้้าจากบ้านนายธนิต 
ปลายชัยภมูิ ถึงบ้าน
นายสมหวังแตม้วงษ์ 
ขนาด ๓๐.๐๐ ม. x
๑๐๐.๐๐ ม. ระยะทาง
ประมาณ ๘๐.๐๐ ม. 

๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

ปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๗ โครงการวางท่อพีวีซี
ระบายน้้าเสียจากบ้าน
นางพัชรมัยถึงบ้านนาย
วีนัส ขนาด ๔นิ้ว ยาว 
๔๐.๐๐ม. หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้น้้าเสีย
ไหลเวียน
สะดวก 

โครงการวางท่อพีวีซี
ระบายน้้าเสียจากบ้าน
นางพัชรมัยถึงบ้านนาย
วีนัส ขนาด ๔ นิ้วยาว 
๔๐.๐๐ ม. 

๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

ระบายน้้า
เสียเป็น
อย่างดี 

กองช่าง 

๘ โครงการวางท่อระบาย
น้้าถนนสายหนองชาติไป
หนองหัวโพน จ้านวน 
๑๐ ท่อน 
 

เพื่อให้น้้าเสีย
ไหลเวียน
สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้้าถนนสายหนองชาติ
ไปหนองหัวโพน ขนาด 
๑๐๐ ม. x ๑๐๐ ม. 
จ้านวน ๑๐ ท่อน 

๑๗,๐๐๐ 17,000 17,000 17,000 17,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

ปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๘  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๙ โครงการวางท่อระบาย
น้้าถนนสายโนนมูกนา
นายสละ งามสมบัติ 
ขนาด ๘๐.๐๐ม. x 
๑๐๐.๐๐ ม. จา้นวน 
๑๐ ท่อน หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้น้้า
ไหลเวียนได้
สะดวก 

ท่อระบายน้้าถนนสาย
โนนมูกนานายสละ งาม
สมบัติ ขนาด ๘๐.๐๐ 
ม. x ๑๐๐.๐๐ ม.  
จ้านวน ๑๐ ท่อน 

๑๕,๐๐๐ 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

ปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๐ โครงการซ่อมแซมฝา
ปิดร่องระบายน้้ารอบ
พื้นที ่หมู่ที่ ๘ ทั้งหมด 

เพื่อให้ใช้ได้
งานและ
ทดแทนอันเก่า
ที่ช้ารุด 

โครงการซ่อมแซมฝาปิด
ร่องระบายน้้ารอบพื้นที่ 
หมู่ที่ ๘ ทั้งหมด 

๓๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

สามารถได้
งานได้
ตามปกต ิ

กองช่าง 

1๑ โครงการซ่อมแซม
คลองส่งน้้าเพื่อ
การเกษตร จากหนอง
หัวโพน – หนองเรือ  
หมู่ที่ 8 

เพื่อจ่ายน้้าแก่
เกษตรกรใช้ใน
การอุปโภค
บริโภค 

กว้าง 3.00 ม.  ยาว 
1,500 ม. ลึก 2.00
เมตร พร้อมท่อระบาย
น้้าขนาด 0.60 ม. 
จ้านวน  3 จุด ๆ ละ  
5 ท่อน 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนใน
หมู่ที่  8 มีน้้า
ไว้ใน
การเกษตร 
อุปโภคบรโิภค 
ร้อยละ 80 

ประชาชน
ประสบ
ปัญหาขาด
แคลนน้้า 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๘  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๒ โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน้้าเพื่อการเกษตร 
จากหนองหงษ์ ถึงนา
นายแสง  แต่งพงษ์  
หมู่ที่ 8 

เพื่อจ่ายน้้าแก่
เกษตรกรใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

กว้าง 3.00 ม.  ยาว 
1,500 ม. ลึก 2.00
เมตร  

๓๐๐,๐๐๐ 

 

300,000 

 

 

300,000 300,000 300,000 ประชาชนในหมู่
ที่  8 มีน้้าไว้
ใการเกษตร 
อุปโภคบรโิภค 
ร้อยละ 80 

ประชาชน
ประสบปัญหา
ขาดแคลนน้้า 

กองช่าง 

๑๓ โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน้้าเพื่อการเกษตร 
จากสะพานคลองน้้า  
นานางประมวล   
ฉวีแปลง  หมู่ที่ 8 

เพื่อจ่ายน้้าแก่
เกษตรกรใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

กว้าง 3.00 ม.  ยาว 
1,000 ม. ลึก 2.00 
เมตร  

๒๕๐,๐๐๐ 

 

250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนในหมู่
ที่  8 มีน้้าไว้
ใการเกษตร 
อุปโภคบรโิภค 
ร้อยละ 80 

ประชาชน
ประสบปัญหา
ขาดแคลนน้้า 

กองช่าง 

๑4 โครงการก่อสร้างฝายน้้า
ล้นคลองงูเหลือม นา
นายสมบตัิ เพรชจันทึก  
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อใช้ในการกัก
เก็บน้้าและ
การเกษตร 

กว้าง 10 ม. 
ยาว 30 ม. 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนผู้ที่ใช้
เส้นทางร้อยละ 
100 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
ในการเกษตร 

กองช่าง 

15 โครงการขุดลอกคลองงู
เหลือม หมู่ที่ ๘ 

เพื่อใช้ในการกัก
เก็บน้้าและ
การเกษตร 

กว้าง 30 ม. 
ยาว 500 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากคลอง
สาธารณะ
มากมาย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 8 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูา
พร้อมไฟฟูาสาธารณะ 
คุม้โนนมูก หมู่ที่ 8  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

 

ความยาว 60 เมตร  ๓๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะทุกเส้นใน
หมู่บ้านและคุ้มโนนมูก  
หมู่ที่ 8  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

จ้านวน 30  จุด 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานประปา    

      งานประปา  หมู่ที่ 8 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุน ขยาย
เขตน้้าประปาส่วน
ภูมิภาค คุม้โนนมูก บ้าน
คอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 
  
 

เพื่อขยายเขต
จ้าหน่าย
น้้าประปาส่วน
ภูมิภาค 

ขยายเขตน้้าประปา 
คุ้มโนนมูก  
บ้านคอนสวรรค์   
หมู่ที่ 8 
 
 

60๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ ประชาชนผู้ที่
ใช้น้้าทางร้อย
ละ 100  

ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้น้้า
อุปโภคบรโิภค
จากน้้าส่วน
ภูมิภาค 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :  งานโครงสร้างพื้นฐาน 

      ประเภทเสียงตามสาย  หมู่ที่ 8 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ใช้งาน
ได ้

หอกระจายข่าวหมู่ที่ 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100  

ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

185 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๙ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ขุนจันทร์ ขนาด ๓ x ๔๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยขุนจันทร์ 
ขนาด ๓ x ๔๐ 
เมตรหนา ๐.๑๕ ม. 

๘๐,๐๐๐๐ ๘๐,๐๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนองแวง หมู่ที่ ๙ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองแวง 
ขนาด 5 x 1,00๐ 
เมตรหนา ๐.๑๕ ม. 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซมถนน 
คอนกรีต เส้นไปโนนกู่ 
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ซ่อมแซมถนน 
คอนกรีต เส้นบ้าน
ไปโนนกู ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

๔ โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรจาก
นานางบุบผาเช้ือหนอง
ทอน ถึงนานางสมจุ่น 
บ้ารุงเชื้อ หมู่ที่ ๙ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก  

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 2,000 ม. 
หนา 0.10 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๙  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการวางท่อ
ระบายน้้าคอนกรีต
เสรมิเหล็กเพื่อ
การเกษตรทางขึ้นลง
หนองแวงสาธารณะ
พร้อมวางท่อระบาย
น้้า คสล.ท่อขนาด Ø 
0.60 x 1.00 เมตร 
จ้านวน 15 ท่อน 
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ท่อขนาด Ø 0.60 x 
1.00 เมตร จ้านวน 
15 ท่อน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๙  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมพร้อมอดับด
ลูกรังจากนานางบุบผา 
เชื้อหนองทอน ถึงนา 
นางสมจุ่น บ้ารุงเช้ือ 
หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ขนาด ๓ x ๔๐ 
เมตร หนา 0.10 ม. 

20,000 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล.  
ซอยขุนหาญ หมู่ที่ 9 

 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 20 ม. สูง 
0.15  เมตร
ปริมาตร 12 ลบ.ม 

๓๐,๐๐๐ 

 

30,000 

 

30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
หัวหนองอ้อ – นาหลุบ  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 2,000 ม. 
หนา 0.15  เมตร
ปริมาตร 1,200 
ลบ.ม 

๑๒๐,๐๐๐ 

 

120,000 

 

120,000 120,000 120,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๙  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการซ่อมแซม
ปรับเกรดลงลูกรังทุก
สายหมู่ที่ 9 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรสะดวก 

ก 3.00 ม. ยาว
3,000 ม. หนา 0.10 
ม.  

๒๕๐,๐๐๐ 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางรอบ
หมู่บ้านทุกสาย  
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรสะดวก 

ก 4.00 ม. ย 1,000 
ม. หนา 0.04 ม.  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

11 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
ถนนลาดยางจากบ้าน
นายโอภาส ก้ามกาม 
– กุดจระเข้ ระยะทาง 
๗๐๐ เมตร หมู่ที่ ๙ 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรสะดวก 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
ถนนลาดยางจากบ้าน
นายโอภาส ก้ามกาม – 
กุดจระเข้ ระยะทาง 
๗๐๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕00,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕00,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้าน
คอนสวรรค์ หมู่ที่ 
9,11 (สายแยกหนอง
พระ-ทางแยกไปบ้าน
หนองโก)  

เพื่อใช้ในการ
สัญจรสะดวก 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านคอน
สวรรค์ หมู่ที่ 9,11 
(สายแยกหนองพระ-
ทางแยกไปบ้านหนอง
โก) 

1,0๔๔,000 1,0๔๔,000 1,0๔๔,000 1,0๔๔,000 1,0๔๔,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๙  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรสะดวก 

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 9 

40๐,๐๐๐ 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองแวงด้านทิศ
ตะวันออก หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรสะดวก 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 200 ตารางเมตร 

136,๐๐๐ 136,000 136,000 136,000 136,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางหัวหนองอ้อ-
ถนนลาดยางบ่อขยะ 
หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรสะดวก 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.15 ม.   

5,๐๐๐,000 5,๐๐๐,000 5,๐๐๐,000 5,๐๐๐,000 5,๐๐๐,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๙  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อเหลี่ยม
ลอดถนนระหว่างนานาย
ตะวัน นานายพอไพ  
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อระบายน้้า
เสียของได้
สะดวก 

โครงการวางท่อเหลี่ยม
ลอดถนนระหว่างนา
นายตะวัน นานายพอ
ไพ 
 

๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

น้้าไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 

2 โครงการวางทอ่ระบาย
น้้าเสีย จากหนา้บ้านนาย
สุรัตน์ ถึงบ้านพ่อเลีย่ม 
แช่คัง หมู่ที่ ๙ 

เพื่อระบายน้้า
เสียของได้
สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้้าเสีย จากหนา้บ้าน
ผู้ใหญ่สรุัตน์ ถึงบ้านพ่อ
เลี่ยม แช่คัง หมู่ที่ ๙ 

๓๐๐,๐๐๐ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

น้้าไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 

3 โครงการวางท่อระบาย
น้้าเสียจากหน้าโรงเรียน
ถึงเมรุบ้านคอนสวรรค์ 
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อระบายน้้า
เสียไดส้ะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้้าเสียจากหน้าโรงเรียน
ถึงเมรุบ้านคอนสวรรค ์
หมู่ที่ ๙ 

๓๐๐,๐๐๐ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

ปูองกันน้้า
เสียท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๙  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการวางขุดลอก
คลองส่งน้้าจากนา อ.
ชนะ บ้ารุงพันธ์ ถึงหนอง
พระ หมู่ที่ ๙ 
 

เพื่อส่งน้้าท้า
เกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

โครงการวางขุดลอก
คลองส่งน้้าจากนา อ.
ชนะ บ้ารุงพันธ์ ถึง
หนองพระ หมู่ที่ ๙ 

๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากคลอง
สาธารณะ
มากมาย 

กองช่าง 

5 โครงการวางท่อระบาย
น้้าเสียภายในหมู่บ้าน 
บ้านนายหนูเจมิ – นาง
ละเอียด ฤทธิ์รักษา  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้้าทีด่ี
สะดวกปูองกัน
ปัญหาน้้าเสีย/
น้้าท่วมขัง 

กว้าง 0.40 x 100 ม. 
ยาว  100  เมตร 

 

150,000 

 

 

150,000 150,000 150,000 150,000 ปัญหาน้้าเสีย/
น้้าท่วมขังใน
พื้นที่ลดร้อยละ 
80 

ระบายน้้าได้
สะดวก
รวดเร็ว ลด
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

6 โครงการวางท่อระบาย
น้้าเสียภายในหมู่บ้าน 
บ้านนางจันทร์เพ็ญ – 
หนองพระ หมู่ที่ 9  

เพื่อให้มีการ
ระบายน้้าทีด่ี
สะดวกปูองกัน
ปัญหาน้้าเสีย/
น้้าท่วมขัง 

กว้าง 0.40 x 100 ม. 
ยาว  300  เมตร 

 

150,000 

 

150,000 150,000 150,000 150,000 ปัญหาน้้าเสีย/
น้้าท่วมขังใน
พื้นที่ลดร้อยละ 
80 

ระบายน้้าได้
สะดวก
รวดเร็ว ลด
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๙  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อระบายน้้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้้าทีด่ี
สะดวก 
ปูองกันปัญหา
น้้าเสีย/น้้าท่วม
ขัง 

กว้าง 0.40 x 100 ม. 
ยาว  300  เมตร 

 

๑๕๐,๐๐๐ 150,000 ๑50,000 ๑50,000 150,000 ปัญหาน้้าเสีย/
น้้าท่วมขังใน
พื้นที่ลดร้อยละ 
80 

 

ระบายน้้าได้
สะดวกรวดเร็ว 
ลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๘ โครงการวางท่อระบาย
น้้าจากบ้านนางด้าง 
คุณนา ถึงสามแยกบ้าน
นายอนุชา บุญโนนแต ้

เพื่อให้มีการ
ระบายน้้าทีด่ี
สะดวก 
ปูองกันปัญหา
น้้าเสีย/น้้าท่วม
ขัง 

ขนาดท่อ Ø 0.40ม. 
ยาว 200 ม.  

๑๕๐,๐๐๐ 150,000 150,000 150,000 150,000 ปัญหาน้้าเสีย/
น้้าท่วมขังใน
พื้นที่ลดร้อยละ 
80 

 

ระบายน้้าได้
สะดวกรวดเร็ว 
ลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :  งานโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ ๙ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่างด้านหลังโรงเรยีน
บ้านคอนสวรรค์ข้างวัด
นภาลัย หมู่ที่ 9 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

 

จ้านวน 1 จุด 

 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ทาง
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตร หนองอ้อ 
–ห้วยดู-่หนองพระ  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

 

ความยาว  300 เมตร 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ ๒0,000 

 

 

20,000 20,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ทาง
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      ประเภทประปา  หมู่ที่ 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาคสาย 
บ้านคอนสวรรค ์-  
กุดจระเข้ หมู่ที่ 9 

 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้
อย่างทั่วถึงทุก
พื้นที ่

 

ความยาว 300 เมตร ๒๕๐,๐๐๐ 

 

 

250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนบ้าน
คอนสวรรค์ 
หมู่ที่ 9 มีน้้า
อุปโภคบรโิภค 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้
อย่างทั่วถึงทึก
พื้นที ่

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      ประเภทเสียงตามสาย  หมู่ที่ ๙ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขอรับการ
สนับสนุนจดัซื้อเครื่อง 
ขยายเสยีงประจ้าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๙  
 
 

เพื่อใหไ้ด้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

หอกระจายข่าวหมู่ที่ ๙ ๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ทาง
ร้อยละ 100  

ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร
อย่างถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑๐ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายค้าสิงห์ - 
บ้านนายวสันต์ ๓ x ๕ 
ม.หนา ๐.๑๕ ม.  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนาย
ค้าสิงห-์บ้านนาย
วสันต์ ๓ x ๕ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 
หมู่ที่ ๑๐ 

๑๕,๐๐๐ 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนางน้าว จอมศึก-
วัด ๓ x ๑๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านนางน้าว 
จอมศึก-วัด ๓ x 
๑๐๐ ม. หนา  
0.15ม. 

๓๐๐,๐๐๐ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนางเอื้อมภร - 
บ้านนางจิตตา ๔ x 
๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านนางเอื้อม
ภร-บ้านนางจิตตา 
 

๓๐๐,๐๐๐ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 10 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
โรงเรียนบ้านหนองโก-
หนองโกสาธารณะ ๓ x 
๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.  
หมู่ที่ ๑๐ 
 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
โรงเรียนบ้านหนองโก-
หนองโกสาธารณะ๓ x
๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
หมู่ที่ ๑๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของ
ผู้ที่สัญจรไป
มา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายนา
นางสาวกมัยธร –บ้านนาง
มนิต  ๔ x ๒๕๐ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นานางสาวกมัยธร –
บ้านนางมนิต  
๔ x ๒๕๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. 

๘๐๐,๐๐๐ 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของ
ผู้ที่สัญจรไป
มา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ฟาร์มเปด็-ถนนลาดยาง  ๕ 
x ๗๐๐ม.หนา ๐.๑๕ ม. 
หมู่ที่ ๑๐ 
 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ฟาร์มเปด็-ถนนลาดยาง  
๕ x ๗๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.หมู่ที่ ๑๐ 

๓,๕๐๐,๐๐๐ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของ
ผู้ที่สัญจรไป
มา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑๐ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗ โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.เส้นหนา้บ้านนางศิร ิ
 ๔ x ๑๕ ม. หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการซ่อมแซมถนนค
สล.เส้นหน้าบา้นนางศิริ 
๔ x ๑๕ ม. หนา 0.15 
ม.  

๔๕,๐๐๐ 45,000 45,000 45,000 45,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

๘ โครงการปรับปรุงลูกรังถนน
เพื่อการเกษตร เส้นทางโสก
ช้างตาย-นานายพิษ 
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

๙ โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.จากบ้านนายวิชาญ –
ปูอมยาม ระยะทาง  
๑๐๐ ม. 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนคสล.จากบ้านนาย
วิชาญ – ปูอมยาม กวาง 
4 ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา 
0.15 ม. 

๓๐๐,๐๐๐ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑๐ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังโดยปรับเกรดพร้อม
บดอัดสายหนองขี้ชี 3 ม. 
x 1,๑00 เมตร หมู่ที่ 10 
 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

3 ม. x 1,๑00 เมตร 
หนา 0.10 ม.  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้ที่ใช้
เส้นทางร้อยละ 
100 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินพร้อมลงลูกรัง  
หมู่ที่ 10 ขนาด 3 เมตร x 
150 เมตร สูง 1.20 
เมตร 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ขนาด 3 เมตร x 150
เมตร หนา 0.10 ม. 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้ที่ใช้
เส้นทางร้อยละ 
100 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑๐ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตจากบ้านนาย
ศุภชัย –บ้านนายนิต  
เลี้ยงโอวาท  หมู่ที่ 10  

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนท่ีใช้ถนน 

 

กว้าง 4.00  เมตร ยาว  
500 ม.หนา 0.15 
เมตรปริมาตร 300  
ลบ.ม. 

600,000 

 

600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย
โคกดินแดง หมู่ที่ 10 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนท่ีใช้ถนน 

กว้าง 3.00  เมตร ยาว  
2,000 ม.หนา 0.10 
เมตรปริมาตร 6000  
ลบ.ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนนดิน
เพื่อการเกษตรจากหนอง
กระแซงกะเปา-ฟาร์มเปด็ 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนท่ีใช้ถนน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว  
3,000 ม.หนา 0.10 
เมตรปริมาตร 1,200
ลบ.ม. 

300,000 300,000 

 

300,000 

 

 

300,000 

 

 

300,000 

 

ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑๐ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้าน น.ส.หอม
ไกล – บ้านนางจิตตา  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

4 x 200 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 
 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายธวัช – 
ปูอมยาม หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

4 x ๑๐๐ ม.  
หนา 0.15 ม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากพ้ืนท่ีนานาย
อาคม-บ้านนายสละ 
หมู่ 10 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

4 x 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมต่อสายเดิม
บริเวณหน้าบ้านนาย
สละ หมู่ที่ 10 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือ
มีปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 250 
ตารางเมตร 

109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๑๐ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรจากคลองโสกช้าง
ตาย-นานางเยาวราช ช่วย
นาขนาด ๐.๖๐ x ๑๐๐ ม. 
จ้านวน ๒๕๐ ท่อน ๔ จุด 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งน้้า
ท้าการ 
เกษตร 

โครงการวางท่อส่งน้้า
เพื่อการเกษตรจาก
คลองโสกช้างตาย-นา
นางเยาวราช ช่วยนา
ขนาด ๐.๖๐ x ๑๐๐ ม. 
จ้านวน ๒๕๐ ท่อน  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

ประชาชน
ได้รับน้า้เพื่อ
ท้าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบายน้้า 
เสียในหมู่บา้นนายอุทัย สาม
แยกบ้าน นางหลอดขนาด 
๐.๓๐ x ๑๐๐ ม.ระยะทาง 
๑๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๓ จดุ 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อระบาย
น้้าเสียของ
ได้สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้้า เสียในหมู่บา้นนาย
อุทัย สามแยกบ้าน นาง
หลอดขนาด ๐.๓๐ x
๑๐๐ ม. ระยะทาง 
๑๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก 
๓ จุด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

น้้าไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 

3 โครงการวางท่อระบายน้้า 
เสียในจากบ้าน นางหลอด-
บ้านนายอาคมขนาด ๐.๓๐x 
๑๐๐ ม.ระยะทาง ๒๕๐ม. 
พร้อมบ่อพัก ๕ จุด  
หมู่ที่ ๑๐  

เพื่อระบาย
น้้าเสียของ
ได้สะดวก 

ท่อระบายน้้า เสียใน
จากบ้าน นางหลอด-
บ้านนายอาคมขนาด 
๐.๓๐ x ๑๐๐ ม.
ระยะทาง ๒๕๐ ม. 
พร้อมบ่อพัก ๕ จุด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

น้้าไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๑๐ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการขุดคลองส่งน้้า
เพื่อการเกษตรจากนา
นายเสง่ียม-คลองโคกดิน
แดงลึก ๒.๕ เมตร ขนาด 
๕ x๑,๒๐๐ ม.พร้อมวาง
ท่อ ๕ จุดขนาดท่อ ๐.๖๐ 
x ๑๐๐ ม. จ้านวน ๓๕ 
ท่อน หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งน้้าเพื่อ
ท้าการเกษตร 

คลองส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรจากนานาย
เสง่ียม-คลองโคกดิน
แดง 
 

๓๐๐,๐๐๐ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากคลอง
สาธารณะ
มากมาย 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้้าเพื่อการเกษตร จาก
นานายจง-นานายเสง่ียม 
ขนาด ๕ x ๑,๐๐๐ ม.  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งน้้าท้า
การเกษตร 

โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน้้าเพื่อการเกษตร 
จากนานายจง-นานาย
เสง่ียม ๕ x ๑,๐๐๐ ม. 

๘๐๐,๐๐๐ 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

ประชาชนไดม้ี
น้้าไว้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างคลอง
ดาดคอนกรตีส่งน้้าเพื่อ
การเกษตร ๑ x ๒,๒๐๐ 
ม. หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งน้้าท้า
การเกษตร 

คลองดาดคอนกรีตส่ง
น้้าเพื่อการเกษตร ๑ x
๒,๒๐๐ ม. 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

ประชาชนไดม้ี
น้้าไว้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๑๐ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗ โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้้าโดยการวางท่อระบาย
น้้า ขนาด ๐.๖๐ x ๑๐๐ 
จ้านวน ๑ ท่อน จุดนา
นายไสว แตงพันธ ์หมู่ที่ 
๑๐ 

เพื่อส่งน้้าเพื่อ
ท้าการเกษตร 

ฝายกั้นน้้าโดยการวาง
ท่อระบายน้้า ขนาด 
๐.๖๐ x ๑๐๐ จ้านวน 
๑ ท่อน จุดนานายไสว 
แตงพันธ ์หมู่ที่ ๑๐ 

๗๐๐,๐๐๐ 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากฝาย
สาธารณะ
มากมาย 

กองช่าง 

8 โครงการวางท่อระบาย
น้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ขนาดท่อ 
Ø 0.30 x 1.00 เมตร
จ้านวน 73 ท่อนพร้อม
บ่อพักปิดฝา  
หมู่ที่ 10 

เพื่อระบายน้้า
ในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ท่อระบายน้้าคอนกรตี
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน ขนาดท่อ Ø 
0.30 x 1.00 เมตร
จ้านวน 73 ท่อน 
พร้อมบ่อพักปิดฝา 

๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๑๐ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้้าเพื่อการเกษตร จากนา
นายเสง่ียม – คลองโคก
ดินแดง เชื่อมต่อกับต้าบล
โคกมั่งงอย และศรีส้าราญ  
หมู่ที่ 10 

เพื่อจ่ายน้้า
แก่เกษตรกร
ใช้ในการ
อุปโภค
บริโภค 

กว้าง 3.00 ม.  ยาว 
1,200 ม. ลึก 2.00
เมตร  

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐0,000 

 

 

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ 700,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากฝาย
สาธารณะ
มากมาย 

กองช่าง 

10 โครงการขุดลอกหนองน้้า
ที่ตื้นเขิน หมู่ที่ 10 
จ้านวน 7 แห่ง หนอง 
ผือ,หนองเต่าน้อย,หนอง
อ้อ,หนองเรือ,หนองกุ่ม,
หนองเบ็น,หนองผักแฮด 

เพื่อกักเก็บ
น้้าไว้ใช้ใน
การเกษตร 
อุปโภคและ
บริโภค 

จ้านวน 7 แห่ง 1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากฝาย
สาธารณะ
มากมาย 

กองช่าง 

1๑ โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้้าเพื่อการเกษตรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเกษตร 
อุปโภคและบรโิภค บ้าน
หนองโก หมู่ที่ ๑๐  

เพื่อใช้ใน
การเกษตร
ภายในพื้นที ่

โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน้้าเพือ่การเกษตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตร อุปโภคและ
บริโภค บ้านหนองโก 
หมู่ที่ ๑๐ 

๗00,000 

 

๗00,000 

 

๗00,000 

 

๗00,000 

 

 

๗00,000 

 

ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากฝาย
สาธารณะ
มากมาย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๑๐ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการขุดคลองไส้ไก่
เพื่อการเกษตรจากนา
นายอ๊อด- นานาย
อ้านวย หมู่ท่ี 10 

เพื่อใช้ในการเกษตร 2 x 1000 ม. 
ลึก 1.50 ม. 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
ฝายสาธารณะ
มากมาย 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรจากนานาย
มีชัย – ฟาร์มเป็ด
ปัญญา หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อใช้ในการเกษตร ขนาดท่อ 0.60 x 
1.00 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
ฝายสาธารณะ
มากมาย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ ๑๐ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
๒ จุด บ้านนางประยูร 
มงคลพงษ ์หมู่ที่ ๑๐ 
 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่้า
คืน 

ไฟฟูาส่งแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
 

๑๒,๐๐๐ 12,000 12,000 12,000 12,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ทาง
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะสายดบัพร้อม
ไฟแสงสว่าง หมู่ที่ 10 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

 

จ้านวน 5 จุด 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

10,000 

 

 

10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ทาง
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตพาด
สายดับติดตั้งโคมไฟฟูา
สาธารณะเพิม่เตมิ บ้าน
หนองโก หมู่ที่ 10 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่้า
คืน 

ระยะความยาว 800 
เมตร 

 

๑0๐,๐๐๐ 

 

100,000 

 

 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์  
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานโครงสร้างพื้นฐาน 

      ประเภทเสียงตามสาย  หมู่ที่ ๑๐ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ 
 
 

เพื่อให้ใช้งาน
ได ้

หอกระจายข่าว 
หมู่ที่ ๑๐ 

๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ทาง
ร้อยละ 100  

ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
ถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานไฟฟ้า,ถนน,ประปา    

      ประเภทประปา  หมู่ที่ ๑๐ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
จ้าหน่ายน้้าประปาส่วน
ภูมิภาคจากบ้านนายทวี-
บ้านนายสละ ระยะทาง 
๒๕๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ 
 

เพื่อขยายเขต
น้้าประปา 

ขยายเขตจ้าหน่าย
น้้าประปาส่วนภูมภิาค
จากบ้านนายทวี-บ้าน
นายสละระยะทาง 
๒๕๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

ประชาชนได้
ใช้น้้าประปา
ส่วนภูมภิาค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :    บริหารทั่วไป หมู่ที่ ๑๐ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมเมรุ
บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๐ 
 

เพื่อบ้ารุงรักษา
ให้ได้งานได ้

โครงการซ่อมแซมเมรุ
บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

เพื่อให้ใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

๒ โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ โครงการหน้าบ้าน
น่ามอง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

โครงการหน้าบ้าน 
น่ามอง 

๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

ส่งเสริม 
ภูมิทัศน์
หมู่บ้านตาม
โครงการฯ 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
แผนงานการเกษตร  :  งานอนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าไม ้

      ส่งเสริมการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ปลูกพืชหลังฤดูท้านา  
หมู่ที่ ๑๐ 
 
 

เพื่อส่งเสริม
รายได้ในชุมชน 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ปลูกพืชหลังฤดูกาลท้า
นา 
 

๑๐,๐๐๐ 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100  

เศรษฐกิจใน
ชุมชนดีขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑๑ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีต เส้นโค้งรอบ
หัวหนองอ้อ หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีต เส้นโค้ง
รอบหัวหนองอ้อ 
หมู่ที่ ๑๑ 

๒๐๐,๐๐๐ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

๒ โครงการปรับปรุงลูกรัง
บดอัดเรยีบถนน สาย
โนนเถียงนา-ห้วย
ขี้เหล็ก  ก 3 ม. x 
1,100 ม. หมู่ที ่๑๑ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการปรับปรุง
ลูกรังบดอัดเรียบ
ถนน สายโนนเถียง
นา-ห้วยขี้เหล็ก  
ก 3 ม. x 1,100 
ม. หมู่ที ่๑๑ 

๔๐,๐๐๐ 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงลูกรัง
ถนนเพื่อการเกษตร 
จากนานางสมหวัง ถึง
สามแยกบ้านหนองโก
ไปหนองโนน้อย  
หมู่ที ่๑๑ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ลูกรังถนนเพื่อ
การเกษตร จากนา
นางสมหวัง ถึงสาม
แยกบ้านหนองโกไป
หนองโนน้อย ก3ม. 
x 1,000 ม. หนา
0.10 ม. 

๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 11 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตจากหน้าบา้น
นางทองเสี่ยน เพิ่มเตมิถึง
บ้านนายโทน ผาทอง หมู่
ที่ ๑๑ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตจากหน้าบา้น
นางทองเสี่ยน เพิ่มเตมิถึง
บ้านนายโทน ผาทอง 
หมู่ที่ ๑๑ 

๒๐๐,๐๐๐ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายทินกร ถึงบ้าน
นิตยา มีหนองใหญ่ ขนาด 
3 ม. x 63ม. หนา 0.15 
ม. หมู่ที่ 11 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายทินกร ถึงบ้าน
นิตยา มีหนองใหญ่ ขนาด 
3 ม. x 63 ม. หนา 
0.15 ม. หมู่ท่ี 11 

๑๒๐,๐๐๐ 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดอัดบดสายเรยีบล้า
ห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ 11 
ก 3 ม. x 800 ม. 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดอัดบดสายเรยีบล้า
ห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ 11 
ก 3ม. x 800 ม. 

๔๐,๐๐๐ 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 11 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนางละม้าย ฉวีแปลง 
ถึง บ้านครูวิไลรัตน์  เลศิ
ฤทธิ์  หมู่ที่ 11  

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
80 ม. หนา    0.15  
เมตรปริมาตร 36.00 
ลบ.ม 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

150,000 

 

150,000 150,000 150,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

8 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 11 
จ้านวน 2 สาย 

1.ห้วยขี้เหล็ก-โนนเถียงนา 

2. บ้านนางโชค  แฝง
สวรรค์ – ห้วยขี้เหล็ก 

3.หนองอ้อ-หนองสโมง 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 

- สายที่ 1  กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,000 ม. 
หนา    0.10  เมตร  
- สายที่ 2 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,300 ม. 
หนา    0.15  เมตร 
- สายที่ 2 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,500 ม. 
หนา    0.15  เมตรรวม
ปริมาตร 1,520 ลบ.ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 11 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 ขยายไหล่ทางภายใน
หมู่บ้าน   หมู่ที่ 11  

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

 

กว้าง 1.00 เมตร ยาว
1,000 ม. หนา 0.15  
เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

100,000 

 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างลาดยาง
มะตอยทุกเส้นในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว
1,000 ม. หนา 0.04  
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

1๑ โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านคอนสวรรค์  
(สายรอบหัวหนองอ้อ) 
หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

 

โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านคอนสวรรค์  
(สายรอบหัวหนองอ้อ) 
หมู่ที่ ๑๑ 

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

1๒ โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง  หมู่ที่ ๙,11 
(สายแยกหนองพระ-ทาง
แยกไปบ้านหนองโก) 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

 

โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง  หมู่ที่ ๙,11 
(สายแยกหนองพระ-ทาง
แยกไปบ้านหนองโก) 

1,0๔๔,000 1,0๔๔,000 1,0๔๔,000 1,0๔๔,000 1,0๔๔,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 11 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อการเกษตร จากนา
นายกิตติพงษ์  เกลี้ยง
เกลา ถึงโคกดอนตา
หล่ม หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก เพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 3 เมตร  
ยาวประมาณ 700 เมตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง สายหัวหนองอ้อ 
ถึงนานายวิชัย เพิ่มเติม 
หมู่ที่ 11 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ขนาด 3  x 2,500 ม. 
สูง 0.60 ม.  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง สายห้วยขี้เหล็ก
เหนือถึงโนนเถียงนา 
และโนนเถียงนาถึงห้วย
ขี้เหล็กใต้ หมู่ 11 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ขนาด 4 x 2,000 ม. 
สูง 0.60 ม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

16 โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าวัดบ้านคอน
สวรรค์ หมู่ที่ 11 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

กว้าง 2 เมตร 
ยาว 153 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นทีไ่ม่น้อยกวา่ 
306 ตารางเมตร 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ประชาชนผู้ที่ใช้
เส้นทางร้อยละ 
100 ของผูท้ี่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองชา่ง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 11 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(หัวหนองอ้อ) หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก เพื่อ
การเกษตร 

กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. 
หนา 0.15 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์
ติก หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก เพื่อ
การเกษตร 

โครงการก่อสร้างถนน
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
หมู่ที่ ๑๑ 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๑๑ 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อระบายน้้า 
เสียจดุหน้าวัดบ้านคอน
สวรรค์ (ใหญ่) ด้านทิศ
ตะวันออก ขนาดท่อ ๔๐ 
x๑๐๐ ม.ระยะทาง ๑๓๐ 
ม. หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อระบายน้้า
เสียของได้
สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้้า เสียจดุหน้าวัดบ้าน
คอนสวรรค์(ใหญ่)ด้าน
ทิศตะวันออก ขนาดท่อ 
๔๐ x๑๐๐ ม.ระยะทาง 
๑๓๐ ม. หมู่ที่ ๑๑ 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

น้้าไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบายน้้า 
เสียจดุหน้าบ้านนายกมล 
วงษ์ชัยภูมิถึงจุดแยกบ้าน
บ้านนางแท่น งามสมบัติ  
ขนาดท่อ ๔๐ x ๑๐๐ ม.
ระยะทาง ๘๐ ม. 

เพื่อระบายน้้า
เสียของได้
สะดวก 

ท่อระบายน้้า เสียจุด
หน้าบ้านนายกมล วงษ์
ชัยภูมิถึงจุดแยกบ้าน
บ้านนางแท่น งาม
สมบัติ  ขนาดท่อ ๔๐ x
๑๐๐ ม. ระยะทาง  
๘๐ ม. 

๙๐,๐๐๐ 90,000 90,000 90,000 90,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

น้้าไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 

3 โครงการวางท่อระบายน้้า 
เสียจากบา้นนางละมัย  
นราพงษ์ ถึงบ้านนาย 
เชาวลิตร แต่งพงษ์ ขนาด
ท่อ ๓๐ x ๑๐๐ ม.
ระยะทาง ๓๐ ม. 

เพื่อระบายน้้า
เสียของได้
สะดวก 

ท่อระบายน้้า เสียจาก
บ้านนางละมัย  
นราพงษ์ ถึงบ้านนาย 
เชาวลิตร แต่งพงษ์ 
ขนาดท่อ ๓๐ x๑๐๐ ม.
ระยะทาง ๓๐ ม. 

๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

น้้าไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๑๑ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการวางท่อระบาย
น้้า เสียจากบา้นนายเชาว
ลิตร แต่งพงษ์ ถึงแยกวัด
คอนสวรรค์ ขนาดท่อ 
๓๐ x๑๐๐ ม. ระยะทาง  
๑๒๐ ม. 

เพื่อระบายน้้า
เสียของได้
สะดวก 

ท่อระบายน้้า เสียจาก
บ้านนายเชาวลติร แต่ง
พงษ์ ถึงแยกวัดคอน
สวรรค์ ขนาดท่อ ๓๐ x
๑๐๐ ม. ระยะทาง 
๑๒๐ ม. 

๗๐,๐๐๐ 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

น้้าไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 

5 โครงซ่อมแซมฝาปดิท่อ
ระบายน้้า หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อปูองกัน
การอุดตัน
ของเศษขยะ
และวัชพืช 

ฝาปิดท่อระบายน้้าหมู่ที่ 
๑๑ 

๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

ให้น้้าเสีย
ระบาย 
คล่องตัวไม่
อุดตัน 

กองช่าง 

๖ โครงการซ่อมแซมท่อน้้า
เสียเป็นรางระบายน้้า
จากบ้านนางละม้าย ฉวี
แปลง ถึงหนองสโมง 
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

เพื่อให้น้้าเสีย
ไหลเวียนได้
สะดวก 

ซ่อมแซมท่อน้้าเสียเป็น
รางระบายน้า้จากบ้าน
นางละม้าย ฉวีแปลง 
ถึงหนองโหง ระยะทาง 
๒๐๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

ให้น้้าเสีย
ระบาย 
คล่องตัวไม่
อุดตัน 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๑๑ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการวางท่อระบาย
น้้าเสียภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 11 จ้านวน 3  สาย
ดังนี ้
1.สายจากตูย้าม-หนอง
หงส์  ยาว 60 ม. 
2.ซอยวัดบ้านคอน
สวรรค์ ยาว 250 ม. 
3.หน้าวัด-บ้านครูจินตนา  
ทัดมาลา ยาว 100 ม.  

เพื่อให้มีการ
ระบายน้้าทีด่ี
สะดวก 
ปูองกันปัญหา
น้้าเสีย/น้้าท่วม
ขังสายที่ 1 
ยาว 60 เมตร
สายที่ 2 ยาว 
250 เมตรสาย
ที่ 3 ยาว 100 
เมตร 

กว้าง 0.40 x 410 ม. 
ยาว  300  เมตร 

 

๒๕๐,000 

 

 

250,000 

 

 

๒๕๐,000 

 

 

๒๕0,000 ๒๕0,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

น้้าไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 

8 โครงการวางท่อส่งน้้าเพื่อ
การเกษตร จากห้วย
ขี้เหล็ก – โนนเถียงนา 
หมู่ที่ 11  

 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้้าทีด่ี 
ปูองกันน้้าท่วม
ขัง 

 

ขนาด Ø 0.40 x 100  
เมตร ยาว 130 เมตร   

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 

 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

น้้าไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๑๑ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
คลองดาดคอนกรีตส่ง
น้้าเพื่อการเกษตร หมู่
ที่ 11 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้้าทีด่ี
สะดวก  

กว้าง 1.00 ม. x 
2,000 ม.  

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

น้้าไม่ท่วม
ขังในฤดูฝน 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างขุด
คลองส่งน้้าออกจากไร่
นาจากหนองหงษ์ถึง
นานางจินตนา  
ทัดมาลา หมู่ที่ 11 
 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
ระบายน้้าและ
กักเก็บน้้าเพื่อ
การเกษตร 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว  2,000 ม.  คิด
เป็นพื้นที่ 6,000  
ตารางเมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ทาง
ร้อยละ 100 

ประชาชน
ได้มีน้้าใช้ใน
การเกษตร 
และปูองกัน
ปัญหาน้้า
ท่วม 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมล้าห้วยดู่ 
จากนานางธีราพร 
มงคลล้้า ข้ามไปนา
ผู้ใหญ่ดเิรก เพิ่มศรี  
หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
ระบายน้้าและ
กักเก็บน้้าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาด 1.80 ม. x 1.80 
ม. ยาว 8.00 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ทาง
ร้อยละ 100 

ประชาชน
ได้มีน้้าใช้ใน
การเกษตร 
และปูองกัน
ปัญหาน้้า
ท่วม 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ ๑๑ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะหน้าบ้านนาย
เจริญ ทัดมาลา ตลอดแนว
หัวหนองอ้อ หมู่ที่ ๑๑ 
 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่้า
คืน 

ไฟฟูาส่องแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์  
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตร จากหัว
หนองอ้อ – โนนทองหลาง  
หมู่ที่ 11 
 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่้า
คืน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
จากหัวหนองอ้อ – โนน
ทองหลาง  หมู่ที่ 11 
 

2๐๐,๐๐๐ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์  
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      ประเภทเสียงตามสาย  หมู่ที่ ๑๑ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ 
 
 

เพื่อให้ใช้งาน
ได ้

หอกระจายข่าวหมู่ที่ 
๑๑ 

๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ทาง
ร้อยละ 100  

ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร
อย่างถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑2 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากหน้าบ้านนาย
ประสิทธ์ิ ทวีโชค ถึงล้า
ห้วยโสก ๔ x ๒๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.  
หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากหน้าบา้น
นายประสิทธ์ิ ทวี
โชค ถึงล้าห้วยโสก  
๔x๒๐๐ ม. หนา
๐.๑๕ ม. หมู่ที่ ๑๒ 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดเดอร์พร้อมลง
ลูกรังบดอัดเรียบสายล้า
ห้วยเสียว-สายล้าห้วย
โสก หมู่ที่ 12 ก 3 ม x  
2,000 ม. หมู่ที่ 12 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ก3ม. x 2,000 ม. 
หนา 0.15 ม. 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมต่อสายไปยังลา้
ห้วยโสก หมู่ที่ 12 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ก 4 ม. x 50 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือ
มีปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 200 
ตารางเมตร 

109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ ๑๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะจากหน้าบ้านนาย
ประสิทธ์ิ ทวีโชค ถึงบ้านนาง
ยุพิน เรนค้ามี หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยาม
ค่้าคืน 

ไฟฟูาส่งแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
 

๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ผู้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ช่วงระหว่างฟาร์มไก่
สุริยนต์ หมู่ที่ 12 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ความยาว  400 
เมตร 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 200,000 

 

200,000 200,000 ประชาชน
ผู้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ช่วงระหว่างบ้านนาย
จูน  ทวีค้า ไปถึงช่วงนานาย 
โยทิน มาฆะเซ็นต์ หมู่ที่ 12   

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ความยาว  900 
เมตร 

 

800,000 

 

800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชน
ผู้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตพาดสายดับ
ติดตั้งโคมไฟสาธารณะเพิ่มเตมิ 
บ้านจอก หมู่ที่ 12 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยาม
ค่้าคืน 

ความยาว  1,295 
เมตร 

 

200,000 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ผู้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๑2 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อ
ระบายน้้าล้าห้วยเสียว
น้อย หมู่ที่ 12 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้้าทีด่ี
สะดวก  

ท่อขนาด 100 x 100 
ซม. จ้านวน 8 ท่อน 

 

50,000 50,000 

 

 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

น้้าไม่ท่วม
ขังในฤดูฝน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑๓ 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ต่อจากท่ีนาของนาย
พรมวิทย์ ก้าเนิดจอก
ถึงนานางหนูคิด ครอง
ปัญญา หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กต่อ
จากท่ีนาของนาย 
พรมวิทย์ ก้าเนิดจอกถึง
นานางหนูคิด 
ครองปัญญา 

๓๐๐,๐๐๐ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

๒ โครงการปรับปรุงคัน
ดินล้าห้วยดู่ บ้านจอก 
ขนาด ก 3 ม x 20 
ม. ลึก 3 ม. หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการปรับปรุงคันดิน
ล้าห้วยดู่ บ้านจอก 
ขนาด ก 3ม x ยาว 20 
ม. ลึก 3 ม. หมู่ที่ ๑๓ 

๗,๐๐๐ 7,000 7,000 7,000 7,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบา้นนาย
ทองช่ัง อุดมทรัพย์ถึง
ล้าห้วยประดู่ พร้อม
วางท่อ 3 จุด  
หมู่ที่ ๑๓ 
 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบา้นนายทอง
ช่ัง อุดมทรัพย์ถึงล้าห้วย
ประดู่ พร้อมวางท่อ 3 
จุด 3 x ๑,5๐๐ ม. 
หนา ๐.10 ม. 

๑๕๐,๐๐๐ 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

228 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑๓ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนโดยปรับเกรดพร้อมลง
ลูกรังอัดบดสายหลังร้าน
วิวัฒน์เสาปูนเรียบหลังบ้าน
นายศักดิ์ชาย บุญโนนแต ้
หมู่ที่ ๑๓ 
 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ก 3 ม. x 200 ม. 
หนา 0.10 ม. 

๑๐,๐๐๐ 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรเส้นหลังร้าน
บุญเกื้อคาร์แคร์ ช่วงนาของ
นางสมใจ ศรสีุวรรณ-ล้า
ห้วยประดู่ หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ก 3 ม. x 300 ม.  
หนา 0.10 ม.  

๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมต่อสายเดิม หมู่ที่ 13 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า
200 ตารางเมตร 

1๐9,๐๐๐ 109,000 109,000 109,000 109,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑๓ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเส้นหลังโฮมสเตย์ปู
นิ่ม ระยะทางประมาณ 
๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรสะดวก 

โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. เส้นหลังโฮมสเตย์
ปูนิ่ม ระยะทาง
ประมาณ ๓๐๐ เมตร 

๗๐,๐๐๐ 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนผู้ที่ใช้
เส้นทางร้อยละ 
100 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
นานายบุญช่วย ถนนเพื่อ
การเกษตร ถึงล้าห้วย
ประดู่  
หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรสะดวก 

กว้าง 5 ม. ยาว  
650 ม. หนา 0.15 ม. 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนผู้ที่ใช้
เส้นทางร้อยละ 
100 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
นานางทองสิน คานชัยภูมิ 
ถึงนานายยุทธการ ร่าง
เจริญ หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรสะดวก 

กว้าง 4 ม. ยาว 600 
ม. หนา 0.15 ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนผู้ที่ใช้
เส้นทางร้อยละ 
100 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

10 โครงการซ่อมแซมถนน
สายบ้านนายวเิชียร คาน
ชัยภูมิ ถึงนานายมนัส ร่าง
เจริญ  หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรสะดวก 

กว้าง 4 ม. ยาว 150 
ม. หนา ๐.10 ม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนผู้ที่ใช้
เส้นทางร้อยละ 
100 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๑๓ 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อส่งน้้า
เพื่อการเกษตรจุดหน้า
บ้านของนายวรพงษ์ 
แสงไชยสุวรรณถึงล้า
ห้วยประดู่ หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อส่งน้้าท้า
การเกษตร 

โครงการวางท่อส่งน้้า
เพื่อการเกษตรจุดหน้า
บ้านของนายวรพงษ์ 
แสงไชยสุวรรณถึงล้า
ห้วยประดู่ หมู่ที่ ๑๓  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

ประชาชนไดร้ับน้้า
เพื่อท้าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบาย
น้้า ช่วงหน้าบ้านนางธิดา
วัลย์ สมสิทธ์ิ-ล้าห้วย
ประดู ่
หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อระบายน้้า
ได้อย่าง
สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้้า ช่วงหน้าบ้านนาง
ธิดาวัลย์ สมสิทธ์ิ - ล้า
ห้วยประดู่ หมู่ที่ ๑๓ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

น้้าปูองกันน้้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

กองช่าง 

3 โครงการวางท่อระบาย
น้้าช่วงนานายประเสริฐ 
โพธิ์นาแค ขนาดท่อ ๖๐ 
cm. x ๑๐๐ cm. ม. 
ระยะทาง ๔ ม.  
หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อระบายน้้า
ของได้สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้้าช่วงนานายประเสริฐ 
โพธิ์นาแค ขนาดท่อ 
๖๐ cm. x ๑๐๐ cm. 
ม. ระยะทาง ๔ ม. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

น้้าปูองกันน้้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๑๓ 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ 

 

โครงการวางท่อระบาย
น้้าจากหน้าบ้านนาย
ศักดิ์ชาย บุญโนนแต้ -
หน้าบ้านนางประยงค์ 
ต่อติด ขนาดท่อ ๖๐ 
cm. x ๑๐๐ cm. ม.
ระยะทาง ๒๐ ม.  
หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อระบายน้้า
ของได้สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้้าจากหน้าบ้านนาย
ศักดิ์ชาย บุญโนนแต-้
หน้าบ้านนางประยงค์ 
ต่อติด ขนาดท่อ ๖๐
cm. x ๑๐๐ cm. ม.
ระยะทาง ๒๐ ม. 

๓๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

ปูองกันน้้าท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้้าเพื่อการเกษตร จาก
นานายแวว งาม
ประเสริฐ-นานายบุญ
ช่วย ร่างเจริญ  
หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อส่งน้้าท้า
การเกษตร 

โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน้้าเพื่อการเกษตร 
จากนานายแวว งาม
ประเสริฐ-นานายบุญ
ช่วย ร่างเจริญ 

๒๐๐,๐๐๐ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

ประชาชนไดม้ีน้้า
ไว้เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า,ฝาย  หมู่ที่ ๑๓ 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 

 

โครงการวางท่อระบายน้้า 
ช่วงบ้านนางประยงค์ - 
ร้านธนธรณก์ารยาง  
หมู่ที่  13  

 

เพื่อให้เกิด
ความสะดวกใน
การสญัจรไป
มาของ
ประชาชนท่ีใช้
ถนน 

ท่อขนาด 60 x 100 
จ้านวน 50 ท่อน 

100,000 

 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

น้้าปูองกันน้้า
ท่วมขังในฤดูฝน 
 

 

กองช่าง 

7 ขุดลอกคลองส่งน้้าช่วง
นานางนุจนาจ  ฉลาดเขยีว  
ถึงนานายแวว งาม
ประเสริฐ  หมู่ท่ี 13 

เพื่อจ่ายน้้าแก่
เกษตรกรใช้ใน
การอุปโภค
บริโภค 

กว้าง 1 ม.  ยาว 300 
ม. ลึก 1 เมตร  

๒๐๐,๐๐๐ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

ประชาชนไดม้ี
น้้าไว้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

8 ซ่อมแซมฝายกั้นน้้าบรเิวณ
นานายจรสั  ประสานศักดิ์  
หมู่ที่  13 

เพื่อชะลอน้้า
ปูองกันปัญหา
อุทกภัยและ
ปัญหาภัยแล้ง 

 

จ้านวน 1 แห่ง 

 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

ประชาชนไดม้ี
น้้าไว้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า,ฝาย  หมู่ที่ ๑๓ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 

 

ก่อสร้างฝายกั้นน้้าล้า
ห้วยประดู่ ช่วงนานาง
เจียมจติร  ลองจ้านงค์ 
หมู่ที่  13 

เพื่อชะลอน้้า
ปูองกันปัญหา
อุทกภัยและ
ปัญหาภัยแล้ง 

 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
12 ม. สูง 2.00 เมตร  

 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

น้้าปูองกัน
น้้าท่วมขังใน
ฤดูฝน 

กองช่าง 

10 โครงการวางท่อหน้า
บ้านนางประยงค์  
ต่อติด หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อการ
ไหลเวียนน้้า
สะดวก 

ขนาดท่อ 60 x 100 
ซม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ทาง
ร้อยละ 100 

ระบายน้้า
ไม่ให้ท่วมขัง
ฤดูน้้าหลาก 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ ๑๓ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูา
เพื่อท้าการเกษตรช่วง
บ้านของนางชาตรี ชัย
หงส์ - นานายประเสริฐ 
โพธิ์นาแค หมู่ที่ ๑๓ 
 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่้า
คืน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อท้าการเกษตร
ช่วงบ้านของนางชาตรี 
ชัยหงส์-นานาย
ประเสริฐ โพธิ์นาแค 
หมู่ที่ ๑๓ 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน ์
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟูา
เพื่อท้าการเกษตรช่วง
นานายค้าปาน จันทกุล -
นานางเจียมจติร ลอง
จ้านงค์ หมู่ที่ ๑3 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่้า
คืน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อท้าการเกษตร
ช่วงนานายค้าปาน  
จันทกุล - นานางเจียม
จิตร ลองจ้านงค ์
 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน ์
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตร ช่วง
ระหว่างนานางทองม้วน 
ทวีเงิน – นานาย
ประสาท จันทกุล  
หมู่ที่ 13   

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

 

ความยาว  400 เมตร 

 

๔๐๐,๐๐๐ 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน ์
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ ๑๓ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร
จากนานายปาน  
จันทกุล ถึงนานายบุญ
ช่วย ร่างเจริญ   
หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

ยาว  650 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์  
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่างเพื่อ
ความสะดวก
ในการเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑๔ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมคันดินล้าห้วย
เสียวท่ีช้ารุด ก 3 ม. x 
15 ม. ลึก 3.5 ม.  
หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมคันดินล้า
ห้วยเสียวท่ีช้ารดุ  
ก 3 ม. x 15 ม. ลึก 
3.5 ม. หมู่ที่ ๑๔ 

๑๐,๐๐๐ 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโดยปรับเกรด
พร้อมลงลูกรังสายหัว
สะพาน-โนนสยอง ก3
ม. x 250 ม. หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ก 3 ม. x 250ม. 
หนา 0.10 ม. 

๑๕,๐๐๐ 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑๔ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนโพธิ์ หมู่ที่ 14 ก3ม. 
x 25 ม. หนา 0.15 ม. 
หมู่ที่ ๑๔  

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนโพธิ์ 
หมู่ที่ 14 ก3ม. x 
25 ม. หนา 0.15 
ม. หมู่ที่ ๑๔ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโดยปรับเกรด
พร้อมลงลูกรังบดอัดสาย
ไปหนองช้าง ก 3.5 ม.x 
1,200 ม. หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโดยปรับ
เกรดพร้อมลงลูกรัง
บดอัดสายไปหนอง
ช้าง ก 3.5 ม. x 
1,200 ม.  
หมู่ที่ ๑๔ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑๔ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. คุม้หัวสะพาน   
หมู่ที่ 14  

 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 300 ม. หนา 
0.15  เมตร 
ปริมาตร 300 
ลบ.ม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางรอบ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14  

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก 4.00 ม. ยาว
1,000 ม. หนา 
0.04 ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

7 โครงการขยายไหล่ทาง
รอบหมู่บ้านหมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก 1.00 ม. ยาว
1,000 ม. หนา 
0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 
 

กองช่าง 

8 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังทุกสายรอบหมู่ที่ 
14 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก 3.00 ม. ยาว 
2,000 ม. หนา 
0.10 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

ประเภทถนน  :  หมู่ที่ ๑๔ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบหนองนาเริงใหม่    
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 ม.  
หนา 0.10 ม. 

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ประชาชนผู้ที่ใช้
เส้นทางร้อยละ 
100 ของผูท้ี่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองชา่ง 

10 โครงการขยายไหล่ทาง
สายจากบ้านนาเสียว – 
บ้านโนนโพธิ์ หมูท่ี่ 14  

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก 1.00 ม.  
ยาว 1,000 ม.  
หนา 0.10 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้ที่ใช้
เส้นทางร้อยละ 
100 ของผูท้ี่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองชา่ง 

11 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังรอบหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก 1.00 ม. ยาว
1,000 ม.  
หนา 0.10 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้ที่ใช้
เส้นทางร้อยละ 
100 ของผูท้ี่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 
 

กองชา่ง 

12 โครงการขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนางนันทา ธง
ชัยภูมิ – บ้านนายพิชิต 
ตอพล 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก 0.50 ม. ยาว 
500 ม.  
หนา 0.10 ม. 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้ที่ใช้
เส้นทางร้อยละ 
100 ของผูท้ี่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองชา่ง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

ประเภทถนน  :  หมู่ที่ ๑๔ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตจากบ้านนายพิชิต 
ตอพล – สามแยกบ้านนาง
สังกา คานชัยภูมิ  หมู่ท่ี 
14 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200 ม.  
หนา 0.10 ม. 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนผู้ท่ีใช้
เส้นทางร้อยละ 
100 ของผู้ท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตจากบ้านนางทอง
ชั่ง ด่ืมโชค - บ้านนางพาน
ทอง พรมนาเสียว 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 1000 ม.  
หนา 0.10 ม. 

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ประชาชนผู้ท่ีใช้
เส้นทางร้อยละ 
100 ของผู้ท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

15 โครงการขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
หน้าโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 
–บ้านนางดารา ดวงจิตร 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก 0.50 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 
0.10 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนผู้ท่ีใช้
เส้นทางร้อยละ 
100 ของผู้ท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)  

ประเภทถนน  :  หมู่ที่ ๑๔ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. จากบ้านนางพิมพา 
พายุพัด – บ้านนายสนิท  
ดีโนนโพธ์ิ  หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 500 ม.  
หนา 0.10 ม. 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้ท่ีใช้
เส้นทางร้อยละ 
100 ของผู้ท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

17 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. จากบ้านนางบวน 
ฉายชัยภูมิ – บ้านนายสุร
กาฬ เร่งงาน หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กว้าง 0.50 ม.  
ยาว 500 ม.  
หนา 0.10 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้ท่ีใช้
เส้นทางร้อยละ 
100 ของผู้ท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร สายหนอง
หลวงใหญ่ – หนองช้าง 
หมูท่ี่ 14 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กว้าง 3.5 ม. 
ยาว 2,000 ม. 
หนา 3.5 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 100 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
รอบหนองนาเริง หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี
ปริมาณพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 200 ตาราง
เมตร 

109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 100 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๑๔ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมฝาปิด
ท่อระบายน้้า จ้านวน 
๓๐ จดุ หมู่ที่ ๑๔ 

เนื่องจาก
ของเดิมช้ารุด 

โครงการซ่อมแซมฝาปิด
ท่อระบายน้้า จ้านวน 
๓๐ จดุ หมู่ที่ ๑๔ 

๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

สามารถใช้
งานได้ปกต ิ

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบาย
น้้า เสียลงห้วยเสยีว   
หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อระบายน้้า
ได้อย่างสะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้้า เสียลงห้วยเสยีว  

๕๐๐,๐๐๐ 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

น้้าปูองกันน้้า
ท่วมขังในฤดู
ฝน 

กองช่าง 

3 โครงการลอกท่อระบาย
น้้าเสียจากบ้านนาง 
นันทา - บ้านนายพิชิต  
ตอพล หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อระบายน้้า
เสียไดส้ะดวก 

โครงการลอกท่อระบาย
น้้าเสียจากบ้านนาง 
นันทา-บ้านนายพิชิต 
ตอพล หมู่ที่ ๑๔ 

๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

ระบบท่อน้้า
เสียจะได้
ระบายไม่อุด
ตัน 

กองช่าง 

๔ โครงการวางท่อระบาย
น้้าจากนานายประมาณ 
เชื้อหนองทอน-หนอง
หลวงใหญ่ ประมาณ ๖๐ 
x ๑๐๐ ม. จ้านวน  
๑๐ ท่อ หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อระบายได้
อย่างสะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้้าจากนานายประมาณ 
เชื้อหนองทอน-หนอง
หลวงใหญ่ ประมาณ 
๖๐ x ๑๐๐ ม.  
จ้านวน ๑๐ ท่อ 

๓๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

น้้าปูองกันน้้า
ท่วมขังในฤดู
ฝน 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

243 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนบานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า ,สร้างสะพาน หมู่ที่ ๑๔ 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างสะพาน
ล้าห้วยเสียว บรเิวณนา
นางทิศ  ชุมชัย   
หมู่ที่ 14 

 

เพื่อให้
ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

จ้านวน 1 จุด 

 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป –
มา ร้อยละ ๘๐ 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้้าเสียภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 
จ้านวน ๒  สาย 
สายที่ 1 ซอยบ้านนางศรี
อุบล 
สายที่ 2 บ้านนายทอง
ล้วน – สระน้า้นายหนู
เล็ก หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้้าทีด่ี
สะดวก 
ปูองกันปัญหา
น้้าเสีย/น้้าท่วม
ขัง 

 

 

สายที่ 1 ท่อขนาด 
0.40 x 1.00 ม. ยาว  
500  เมตร 
สายที่ 2 ท่อขนาด 
0.40 x 1.00 ม. ยาว  
300  เมตร 

 

100,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปัญหาน้้าเสีย/
น้้าท่วมขังใน
พื้นที่ลดร้อยละ 
80 

 

ระบายน้้าได้
สะดวก
รวดเร็ว ลด
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง 

 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๑๔ 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการวางท่อระบาย
น้้าจากล้าน้้าช ี- หนอง
หลวงใหญ่ หมู่ที่ 14 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้้าทีด่ี
สะดวกปูองกัน
ปัญหาน้้าเสีย/
น้้าท่วมขัง 

ขนาด Ø .60  ×1.00 
ม. ยาว 200 เมตร 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ปริมาณการ
ระบายน้้าเพื่อ
ปูองกันปัญหา
น้้าท่วมไดร้้อย
ละ 80 

ระบายน้้าได้
สะดวก
รวดเร็วใช้ใน
การเกษตร
และปัญหาน้้า
ท่วม 

กองช่าง 

๘ โครงการขุดลอกหนอง
หวายน้อย หมู่ที่ 14 

เพือ่ให้มีแหล่ง
กักเก็บน้้าใช้ใน
การท้าการ 
เกษตร ใช้ใน
การอุปโภค
บริโภค 

เนื้อท่ี 19 ไร ่ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ราษฎรบา้น
จอก หมู่ที่ 14 
มีน้้าเพื่อใช้ใน
การเกษตร 
อุปโภคบรโิภค
และลดปัญหา
น้้าท่วม ร้อยละ 
80 

ไม่มีปญัหา
ขาดแคลนน้้า
ใช้ท้าการ 
เกษตรอุปโภค
บริโภคและ
ปัญหาน้้าท่วม 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า  หมู่ที่ ๑๔ 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๙ โครงการขุดลอกล้าน้า้
ก่้า  บ้านโนนโพธ์ิ หมู่ที ่
6,14 

เพื่อเก็บกักน้้า
ใช้ในการ 
เกษตร 

โครงการขุดลอกล้าน้า้
ก่้า  บ้านโนนโพธ์ิ  
หมู่ที ่6,14 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

เกษตรกรใน
พื้นที่มีน้้าเพื่อ
ท้าการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

10 โครงการวางท่อระบบ
กระจายน้้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย ์

เพื่อการ
กระจายน้้าไดด้ี 
ใช้ในการ 
เกษตร 

โครงการวางท่อระบบ
กระจายน้้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

เกษตรกรใน
พื้นที่มีน้้าเพื่อ
ท้าการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา) 

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ ๑๔ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะภายในหมู่บ้าน
โนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ 
 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่้า
คืน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะภายใน
หมู่บ้านโนนโพธิ์  
หมู่ที่ ๑๔ 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน ์
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตร จาก
หนองบัว - หนองหลวง 
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ความยาว ประมาณ 
3,000 เมตร 

 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน ์
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตพาด
สายดับติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะเพิม่เตมิ บ้าน
โนนโพธิ์ หมู่ที่ 14 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่้า
คืน 

ความยาว ประมาณ 
640 เมตร 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน ์
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานโครงสร้างพื้นฐาน 

      ประเภทเสียงตามสาย  หมู่ที่ ๑๔ 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนหอ
กระจายข่าวประจ้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ 
 
 

เพื่อใหห้อ
กระจายข่าว
ของหมู่บ้านใช้
งานได ้

หอกระจายข่าวหมู่ที่ 
๑๔ 

๒๐๐,๐๐๐ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ทาง
ร้อยละ 100  

ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร
อย่างถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 15  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้า
ซอยบ้านนายหลอด   
ยิ่งชัยภูมิ ไปถึงหน้าบ้าน 
นายรุ่งโรจน์  แฝง
สวรรค์ หมู่ที่ 15 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง 3 
ม. ยาว 60 ม. หนา 
0.15 ม. 

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้ใช้
เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายกุดจระเข้ – เชื่อม
ถนนลาดยางไปชีท่า
วังเวิน) หมู่ที่ ๑๕ ต้าบล
คอนสวรรค์ ขนาด ๕ ม.  
x ๔0 ม. หนา 0.15 ม.  
หมู่ที่ 15 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายกุดจระเข้ 
– เชื่อมถนนลาดยาง
ไปชีท่าวังเวิน) หมู่ที่ 
๑๕ ตา้บลคอน
สวรรค์ ขนาด ๕ ม. 
x ๔0 ม. หนา 
0.15 ม. หมู่ที่ 15 

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้ใช้
เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 15  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดลงลูกรังอัดบด
เรียบสายล้าชี-หนองมน  
หมู่ที่ 15 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ก 3.00 ม.x ย 
1,500 ม. หนา 
0.10 ม. 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดลงลูกรังอัดบด
เรียบสายคลองบ้าน  
หมู่ที่ 15 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ก. 3.00 ม.x 
1,500 ม. หนา 
0.10 ม. 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 15 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
15 หนองค้าไปหนอง
หวาย หมู่ที่  15 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15  เมตร  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 80 
ของผู้ที่สัญจร
ไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายใบ ทวีเปล่ง – 
บ้านนายหวั่นไหว  
นราพงษ์ หมู่ที่ 15 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 800 ม. 
หนา 0.15 ม. 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 100 
ของผู้ที่สัญจร
ไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงผิว
ถนนคอนกรีตโดยเสริม
ผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.04 ม. หรือ
มีปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร 
 

126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 100 
ของผู้ที่สัญจร
ไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

251 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 15 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
จากรีสอร์ทก้านันปัน - 
หนองหอย  หมู่ที่  15 

เพ่ือให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
800 ม. หนา 0.15  
เมตร  

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 80 
ของผู้ที่สัญจร
ไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
คลองบ้านหนองหอย  
หมู่ที่  15 

เพ่ือให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
500 ม. หนา 0.15  
เมตร รวมปริมาตร 
2,100 ลบ.ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 80 
ของผู้ที่สัญจร
ไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดลงลูกรังอัดบดเรียบ 
(สายคลองกุด–หนอง
หอย-หนองอ้อ) 3.00 ม.
x 1,500 ม.  หมู่ที่ 15 

เพ่ือใช้ในการสัญจร
สะดวก 

กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 
หรือเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๔,๕๐๐ ตาราง
เมตร 

๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 80 
ของผู้ที่สัญจร
ไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
ข้ามคลองกุด  
หมู่ที่ 15  

เพ่ือให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

โครงการก่อสร้างถนน 
ข้ามคลองกุด 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 80 
ของผู้ที่สัญจร
ไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค-การเกษตร 
      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า ,ประตูน้้า หมู่ที่ 15 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อลอด
เลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อระบายน้้าหนองมน 
ก1.50 ม. x 6.00 ม. 
สูง 1.5 ม. หมู่ที่ 15 

เพื่อส่งน้้า 
ที่ใช้ในการ 
เกษตร 

โครงการวางท่อลอด
เลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อระบายน้้า
หนองมน 1.50 ม. x  
6.00 ม. สูง 1.5 ม. 
หมู่ที่ 15  

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้า้เพื่อ
ท้าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อลอด
เลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อระบายน้้าหนอง
ระเริงก 1.50 ม. x 
6.00 ม. สูง 1.5 ม.  
หมู่ที่ 15 

เพื่อส่งน้้าใน
การเกษตร 

โครงการวางท่อลอด
เลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อระบายน้้า
หนองระเริง 1.50 ม.  
x 6.00 ม. สูง 1.5 ม. 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้า้เพื่อ
ท้าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซมประตู
บังคับน้้าหนองหัวบุ่ง  
หมู่ที่ 15 

เพื่อส่งน้้าใน
การเกษตร 

ประตูน้้าหนองหัวบุ่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้า้เพื่อ
ท้าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

253 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค - บริโภค-การเกษตร 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า ,ประตูน้้า หมู่ที่ 15 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการวางท่อระบาย
น้้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
15 จ้านวน 3 จุด  

- จุดที่ 1 ฝายกั้นน้้า
คลองกุด บริเวณ นานาย
หลาว – นานางสุภาพ 
จัดนอก –นานางบุสบา  
สง่าแดน  
- จุดที่ 2 บริเวณคลอง
จาน - จุดที่ 3 จาก
หนองก่าม – นาแก่น  

เพื่อให้มีการ
ระบายน้้าทีด่ี
และสามารถ 
ใช้เป็นทาง
สัญจรได ้

จุดที่ 1 ระยะทาง 100  
เมตร 

จุดที่ 2 ระยะทาง
ประมาณ 100 เมตร 

จุดที่ 3 ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้า้เพื่อ
ท้าการ 
เกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกแหล่งน้้า 
หนองหัวบุ้ง หมู่ที่ 15 

 

เพือ่ให้มีแหล่ง
กักเก็บน้้าใช้ใน
การท้าการ 
เกษตร  

หนองหัวบุ้ง เนื้อที่ 7 ไร ่

 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้า้เพื่อ
ท้าการ 
เกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค-การเกษตร 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า ,ประตูน้้า หมู่ที่ 15 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการขุดลอกแหล่งน้้า 
หมู่ที่ 15 หนองอ้อท่าแฮ 

 

เพือ่ให้มีแหล่ง
กักเก็บน้้าใช้ใน
การท้าการ 
เกษตร ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

หนองอ้อท่าแฮ เนื้อท่ี 
10 ไร ่

 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้า้เพื่อ
ท้าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกแหล่งน้้า 
หมู่ที่ 15 คลองหนองโง้ง
น้อย  

 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้้าใช้ใน
การท้า
การเกษตร ใช้ใน
การอุปโภค
บริโภค 

คลองหนองโง้งน้อย 
เนื้อท่ี 11 ไร ่

 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้า้เพื่อ
ท้าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค-การเกษตร 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า ,ประตูน้้า  หมู่ที่ 15 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๘ โครงการขุดลอกแหล่ง
น้้า หมู่ที่ 15 หนองขุม
ดิน 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร 

หนองขุมดิน เนื้อที่ 8 
ไร ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้า้เพื่อ
ท้าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๙ โครงการขุดลอกแหล่ง
น้้า หมู่ที่ 15 หนอง
กระดังงา 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร 

หนองกระดังงา เนื้อที่ 
8 ไร ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้า้เพื่อ
ท้าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

1๐ โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้้า หมู่ที่ 15 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างสถานสีูบน้้า 
หมู่ที่ 15 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้า้เพื่อ
ท้าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  แหล่งน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค-การเกษตร 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้้า ,ประตูน้้า หมู่ที่ 15 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1๑ โครงการซ่อมแซมฝา
ปิดบ่อพักน้้าเสียที่ช้ารดุ
หมู่ที่  1 - 15 

เพื่อซ่อมแซม
ฝาปิดบ่อพักน้้า
เสียที่ช้ารดุหมู่
ที่ 1 - 15 

ฝาปิดบ่อพักน้้าเสียที่
ช้ารุดหมู่ที่ 1 - 15 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

เพื่อให้
สามารถใช้
งานได้และ
ปูองกัน
อุบัติเหตุที่
จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

กองช่าง 

1๒ โครงการขุดลอกกุด
จระเข้ หมู่ที่ ๑๕ 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร 

โครงการขุดลอกกุด
จระเข้ หมู่ที่ ๑๕ 
จ้านวน ๑ คลอง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้า้เพื่อ
ท้าการ 
เกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 15 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะเส้นบ้านนาย
เดช แสนสุข ถึงบ้านนาง
มา ผิวพุ่ม หมู่ที่ 15 
  
 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่้า
คืน 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะเส้นบ้าน 
นายเดช แสนสุข ถึง
บ้านนางมา ผิวพุ่ม 
จ้านวน 3  ต้น 
หมู่ที่ 15 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ 100  

มีไฟฟูาส่อง
แสงส่วาง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการไฟส่องแสงสว่าง
ทางโค้งหน้าบ้านนาย
อ่อนไปทางชีท่าวังเวิน 1 
จุด หมู่ที่ 15 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่้า
คืน 

ติดตั้งไฟส่องสว่างทาง
โค้งหน้าบ้านนายอ่อน
ไปทางชีท่าวังเวิน 1 จุด 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สายคอนสวรรค์ –โนนขุน
ทิพย์ หมู่ที่ 15 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ความยาวประมาณ 
1,000 เมตร 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 15 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการเปล่ียนเสาไฟฟูา
ช่วงบ้านนายวสันต์  
หมู่ที่ 15 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

จ้านวน 3 ต้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้
ได้รับ
ประโยชน์ร้อย
ละ 100  

มีไฟฟูาส่อง
แสงสวา่ง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

5 โครงการขยายไฟฟาูถนน
สายหนองแห้ว-หนองแวง 
บริเวณจากถนนลาดยาง
ไปโนนขุนทพิย์ หมู่ที่ 15 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ความยาว  
500 เมตร 

500,000 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟูาส่อง
แสงสวา่ง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟูา
เพื่อใช้ในครัวเรือนสาย
คอนสวรรค์ – ชีท่าวังเวิน 
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟูาใชอ้ย่าง
ทั่วถึงทกุพื้นที ่

ความยาวประมาณ 
1,000 เมตร 

 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟูาส่อง
แสงสวา่ง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

7 โครงการไฟฟูาสอ่งสว่าง 
จากบ้านนายออ่น   
บาลพทิักษ์ – กุดจระเข้  
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟูาใชอ้ย่าง
ทั่วถึงทกุพื้นที ่

จ้านวน 5 จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 

มีไฟฟูาส่อง
แสงสวา่ง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟูา/น้้าประปา)   

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 15 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการขยายเขตพาด
สายดับติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะเพิ่มเติม 
บ้านคอนสวรรค์  
หมู่ที่ 15 (กุดจระเข้) 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่้า
คืน 

ระยะความยาว 210 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 100  

มีไฟฟูาส่อง
แสงสวา่ง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

9 โครงการขยายเขตพาด
สายดับติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะเพิ่มเติม 
บ้านคอนสวรรค์   
หมู่ที่ 15 (ชีวังเวิน) 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่้า
คืน 

ระยะความยาว 860 
เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้
ได้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 100  

มีไฟฟูาส่อง
แสงสวา่ง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  ( ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการพัฒนาองค์กร  
ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบล พนักงานส่วน
ต้าบล พนักงานจ้าง และ
ผู้สังเกตการณ ์

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของ อบต. ให้สามารถ
ท้างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล 
พนักงานส่วน
ต้าบล พนักงาน
จ้าง และผู้
สังเกตการณ ์

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ อบต. มี
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัต ิ
งานสูง ร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

 คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานลูกจ้าง
ส่วนต้าบลน้า
ความรู้มาพัฒนา
องค์กรมี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  (ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพฒันา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

2 โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วนต้าบล/
ลูกจ้าง 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต้าบล พนักงาน
จ้างในเขตพื้นท่ี ได้
เรียนรูคุ้ณธรรม
จริยธรรม 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วน
ต้าบล ลูกจ้าง  

100,000 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 
น้ามาเป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานและ
ด้าเนินชีวิต 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต้าบล  
พนักงานจ้างได้มี
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม
น้ามาปฏิบตัิในการ
ท้างาน 

ส้านักปลดั 

 

3 โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการในการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้พนักงานส่วน
ต้าบลพนักงานจ้าง
ได้รับความรูเ้พื่อน้ามา
ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

พนักงานส่วน
ต้าบล พนักงาน
จ้างขององค์การ
บริหารส่วน
ต้าบล 

 

10,000 

 

5\10,000 

 

 

10,000 

 

10,000 10,000 จ้านวน
บุคลากรที ่
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

พนักงาน/ลูกจ้าง
ส่วนต้าบลได้นา้
ความรู้มาพัฒนา
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 
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      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

4 โครงการจดังานวัน
ท้องถิ่นไทย 

 

 

 

เพื่อร้าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุแห่ง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 

 

สว่นราชการใน
พื้นที่ สมาชิก
สภาฯประชาชน
ทุกหมู่บ้านจัด
โครงการจดังาน
วันท้องถิ่นไทย 

10,000 

 

 

 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ 80 

 

 

 

 

1.ผู้เข้าร่วม
โครงการฯร้าลึกถึง 
พระมหา
กรุณาธิคณุแห่ง 
พระบาทสมเด็จ
พระจุลเกล้า 
เจ้าอยู่หัวที่ได้ทรง
พระกรณุา โปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศ
จัดตั้ง สุขาภิบาล
ท่าฉลอมขึ้นเป็น 
สุขาภิบาล  
2.พนักงาน
ตระหนักถึง
บทบาท ของตน
ในการบริการ
ประชาชน 

ส้านักปลดั 
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      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

5 โครงการค่าเช่าเครื่อง
เครื่องถ่ายเอกสาร 

เพื่อการปฏิบัตริาชการ
และตอบสนองการ
บริการประชาชน 

เครื่องถ่าย
เอกสาร จ้านวน 
2 เครื่อง 

100,000 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 
น้ามาเป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานและ
ด้าเนินชีวิต 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน 

ส้านักปลดั 

 

6 อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ้าเภอ 
คอนสวรรค์ จังหวดัชัยภูม ิ

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนต้าบล 
คอนสวรรค ์

อุดหนุน
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ผู้ประสบภยั 

ส้านักปลดั 
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      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ       
      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

7 โครงการ อบต.เคลื่อนที่
พบประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบประชาชน 

โครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

10,000 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

ได้รับรู้ถึงปัญหา
จากประชาชน 

ส้านักปลดั 

 

8 โครงการจดัท้า/ทบทวน 
เพิ่มเตมิ/ แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจดัท้า/
ทบทวน/เพิ่มเตมิ/ 
แก้ไขเปลีย่นแปลง
แผนพัฒนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

โครงการจดัท้า/
ทบทวน 
เพิ่มเตมิ/ แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ส้านักปลดั 

9 โครงการจดักิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรามาธิบดศีร ี
สินทรมหาวชิราลงกรณ์ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจดักิจกรรม
วันเฉลิมพระชนม 
พรรษาพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(รัชกาลที่ ๑๐) 
 
 

โครงการจดั
กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

เพื่อส้านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ 

ส้านักปลดั 

       



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ      
      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

10 โครงการจดักิจกรรม
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
(วันแม่แห่งชาติ) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจดักิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
(วันแม่แห่งชาติ) 

โครงการจดั
กิจกรรมเฉลมิ
พระเกียรติ
สมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิติ์  
(วันแม่แห่งชาติ) 

10,000 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

เพื่อส้านกึในพระ
มหากรณุาธิคณุ 

ส้านักปลดั 

11 โครงการวันภมูิพลอดลุย
เดชเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวา
มหาราช 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการวันภมูิพลอ
ดลุยเดชเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวา
มหาราช 

โครงการวันภมูิ
พลอดุลยเดช
เฉลิมพระชนม 
พรรษา 5 ธันวา
มหาราช 

10,000 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

เพื่อส้านกึในพระ
มหากรณุาธิคณุ 

ส้านักปลดั 

12 ผลประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ้าปี) 

เพื่อสร้างขวัญและ
ก้าลังใจให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วน
ราชการ 

เงินรางวัล
ประจ้าป ี

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

เป็นแรงบันดาลใจ
ให้พนักงานทุกคน
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความมุ่งมั่น 

ส้านักปลดั
กองคลัง
กองช่าง
กองการ 
ศึกษาฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

13 โครงการจดังานวัน
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจดังานวัน
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร 

โครงการจดังานวัน
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร 

50,000 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

เพื่อส้านกึในพระ
มหากรณุาธิคณุ 

ส้านักปลดั 

14 โครงการการขับเคลื่อน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
(ศยช.) 

เพื่อเป็นคา่ใช้จ่าย
โครงการขับเคลื่อน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
(ศยช.) 

โครงการขับเคลื่อน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
(ศยช.) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

เพื่อขับเคลื่อนศูนย์
ยุติธรรมชุมชน ให้
มีประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 

15 โครงการตามนโยบาย
หน่วยงานราชการ,
รัฐบาล
,กระทรวงมหาดไทย 
และอื่น ๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการตามนโยบาย
หน่วยงานราชการ, 
รัฐบาล
,กระทรวงมหาดไทย 

โครงการตาม
นโยบายหน่วยงาน
งานราชการ, 
รัฐบาล,กระทรวง 
มหาดไทย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

เพื่อปฏิบัติตาม
โครงการตาม
นโยบายหน่วยงาน
งานราชการ
,รัฐบาล 

ส้านักปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

16 โครงการจดังานเฉลมิ
พระเกียรตสิมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจดังานเฉลมิ
พระเกียรตสิมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชิน ี

โครงการจดังาน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระ
บรมราชิน ี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

เพื่อส้านกึในพระ
มหากรณุาธิคณุ 

ส้านักปลดั 

17 โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น
เชิงสมานฉันท์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นเชิงสมานฉันท์ 

โครงการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นเชิง
สมานฉันท์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

เพื่อการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ส้านัก 
ปลัด 

18 โครงการวัดประชาสร้าง
สุข สร้างสัปปายะ ด้วย
วิถี 5 ส. 

เพื่อค่าใช้จ่าย
โครงการวัดประชา
สร้างสุข สร้างสัปปา
ยะ ด้วยวิถี 5 ส. 

โครงการวัดประชา
สร้างสุข สร้างสัป
ปายะ ด้วยวิถี 5 ส. 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

เป็นการสร้าง
กิจกรรมประชาชน
มีส่วนร่วม 

ส้านักปลดั 

 

 
      



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

19 รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

เพื่อเป็นค่าเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภา
ท้องถิ่นฯ ,ค่ารับรอง
คณะบุคคลฯ   
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง
หรือเลีย้งรับรองของ 
อปท. พิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ  

ค่ารับรอง 
ในกิจกรรมตา่งๆ 
ของ อปท. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

เพื่อเป็นการเลี้ยง
รับรองที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 

20 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
ฯลฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งของ อปท. 

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งต่างๆ 
ของ อปท. 

300,00๐ 30๐,000 30๐,000 30๐,000 30๐,000 ผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

เพื่อการเลือกตั้งมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ส้านักปลดั 

21 โครงการการขับเคลื่อน
อุทยานธรณีชัยภมูิ 
(Chaiyaphum 
Geopark) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการการขับเคลื่อน
อุทยานธรณีชัยภมูิ 
(Chaiyaphum 
Geopark) 

โครงการการ
ขับเคลื่อนอุทยาน
ธรณีชัยภมูิ 
(Chaiyaphum 
Geopark) 

10,00๐ 1๐,000 1๐,000 1๐,000 1๐,000 ผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

เพื่อการขับเคลื่อน
อุทยานธรณีชัยภมูิ
ให้เป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวประจ้า
จังหวัด 

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานคลัง    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการออกบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่ 
จัดเก็บภาษ ี

เพื่อบริการประชาชน
และการจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนท่ีมี
ที่ดิน / กิจการที่
อยู่ในเขตต้าบล 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 สามารถจัดเก็บ
ภาษีไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 
80 

การจัดเก็บภาษี
ของต้าบลมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

2 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษีท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มากขึ้น 

ประชาชนต้าบล
คอนสวรรค ์

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับภาษทีี่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง 
และน้าไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได ้

กองคลัง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

      แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   
(ส่งเสรมิสนับการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน/ลดอุบัตเิหตจุราจรทางบก) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมรณรงค์
ปูองกันปราบปรามยา 
เสพติด  

เพื่อให้เยาวชน/
ประชาชนมีความรู้
และร่วมปูองกันการ
แพร่ระบาดยาเสพตดิ 

เยาวชน/
ประชาชน 
หมู่ที่ 1 - 15  

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 การเกิด
อาชญากรรม
และปัญหายา
เสพติดเป็น ๐ 

ปัญหา
อาชญากรรม
น้อยลงและการ
ระบาดของยาเสพ
ติดลดลง 

ส้านักปลดั 

๒ โครงการปกปูองสถาบัน
ส้าคัญของชาติเพื่อ
เสรมิสร้างความ
สมานฉันท์ 

1. สรา้งความ
ปรองดอง 
2. สรา้งความสามัคค ี
3.รักชาติศาสนา
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนต้าบล
คอนสวรรค ์

100,000 
 

100,000 

 

 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ มสี่วน
ร่วมในการ
ปกปูองสถาบัน
ส้าคัญของชาต ิ

ประชาชานรู้รัก
สามัคครีักชาติ
ศาสนา
พระมหากษตัริย ์

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน  
(ส่งเสรมิสนับการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน/ลดอุบัตเิหตจุราจรทางบก)     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓ โครงการฝึกอบรมการ
ปูองกันและระงับอัคคภีัย
ในต้าบล  

๑. เพื่อฝึกอบรมการ
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับ
ประชาชนและ
บุคลากรของ อบต. 
๒. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และมีทักษะ
สามารถปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยได ้

ประชาชนต้าบล 
และบุคลากร
ของ อบต. 

5๐,๐๐๐ 
 
 

5๐,๐๐๐ 
 
 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ การเกิด 
อัคคีภัยเป็น ๐ 

ประชาชนและ
บุคลากรของ อบต. 
มีความรู้และทักษะ
สามารถปูองกัน
และระงับอัคคีภัยที่
เกิดขึ้นได ้

ส้านักปลดั 

๔ โครงการฝึกอบรมการ
ปูองกันและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางน้้า 

๑. เพื่อฝึกอบรมการ
ปูองกันและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางน้้าให้
เยาวชนในต้าบล 
๒. เพื่อให้มีความรู้  
มีทักษะในการปูองกัน
และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางน้้า  

เยาวชนต้าบล, 
ประชาชนใน
ต้าบล 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ การประสบภยั
ทางน้้าเป็น ๐ 

เยาวชนในต้าบลมี
ความรู้ มีทักษะ 
สามารถปูองกัน
และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางน้้า
ได ้

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน  
(ส่งเสรมิสนับการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน/ลดอุบัตเิหตจุราจรทางบก)      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕ โครงการเสรมิสร้างความรู้
เกี่ยวกับอัคคีภัยและการ
ปูองกันอัคคีภัยแก่
ประชาชน  

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
อัคคีภัยและการ
ปูองกันอัคคีภัยแก่
ประชาชน 

ประชาชนต้าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับอัคคีภัย
และการปูองกัน
อัคคีภัย 

ส้านักปลดั 

๖ โครงการอบรมฝึกซ้อม
แผนผู้ประสบภัยทางน้้า  

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมีทักษะใน
การช่วยผู้ประสบภัย
อย่างถูกวิธี 

เยาวชนต้าบล, 
ประชาชนต้าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
เยาวชน/
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมีทักษะ
ในการช่วยผู้ 
ประสบภัยอย่างถูก
วิธี 

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน  
(ส่งเสรมิสนับการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน/ลดอุบัตเิหตจุราจรทางบก)      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการตั้งจุดตรวจและ
บริการประชาชนลดอุบัติ 
เหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และเทศกาลสงกรานต์  

1. ด้าเนินการตาม
มาตรการแผนปูองกัน 
2. ลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

ตั้งด่านตรวจ / 
จุดที่พักรถปูอม
ยามต้ารวจภูธร 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนครั้ง
ที่ตั้งจุดตรวจ 

ลดอุบัตเิหตุในช่วง
เทศกาลสา้คัญ ลด
การสญูเสยีชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส้านักปลดั 

๘ โครงการปูองกันสาธารณ
ภัยต่างๆ ท่ีเกดิขึ้นภายใน
ต้าบล 

เพื่อช่วยเหลือสาธารณ
ภัยต่างๆ ที่เกดิขึ้น 

ประชาชนต้าบล 
 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวนครั้งท่ี
เกิดสาธารณ
ภัย 

ประชาชนท่ีได้รบั
สาธารณภัยต่างๆ
ได้รับการช่วยเหลือ 

ส้านักปลดั 

9 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.)  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
อปพร.ให้มีศักยภาพ
พัฒนาความรู้สามารถ
มากขึ้น 

อปพร.ต้าบล 500,000 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัให้
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินอย่าง
ถูกวิธี 

ส้านักปลดั 

10 โครงการวันอปพร. 
22 มีนาคม  

เพื่อสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

อปพร.ต้าบล 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

อปพร. ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
๕๐ มีขวญัและ
ก้าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

อปพร.มีความ
สามัคคีและมี
แรงจูงใจท้างาน
เพิ่มมากข้ึน 

ส้านักปลดั 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน  
(ส่งเสรมิสนับการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน/ลดอุบัตเิหตจุราจรทางบก)      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการจดัจ้างซ่อม
รถบรรทุกน้้า
อเนกประสงค์ 

เพื่อประสิทธิภาพการ
ใช้งาน 

รถบรรทุกน้้า
เอนกประสงค์ 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

คุณภาพร้อมใช้
งานร้อยละ
100 

ช่วยเหลือ
ประชาชนได้
ทันท่วงที 

ส้านักปลดั 

12 
โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
ดับเพลิงวัสดุดับเพลิง 

เพื่อช่วยเหตุด่วน เหตุ
เพลิงไหม ้

จัดซ้ืออุปกรณ์
ดับเพลิงวัสดุ
ดับเพลิง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อุปกรณ์พร้อม
ใช้งานร้อยละ
100 

ช่วยเหลือ
ประชาชนได้
ทันท่วงที 

ส้านักปลดั 

13 
โครงการจัดซ้ือไฟฟูาและ
วิทยุ (วิทยุสื่อสาร) 

เพื่อช่วยเหตุด่วน เหตุ
เพลิงไหม ้

จัดซ้ือไฟฟูา 
และวิทย ุ 
(วิทยุสื่อสาร) 

100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 ประชาชนได้
ทันท่วงทีร้อย
ละ 100 

ช่วยเหลือ
ประชาชนได้
ทันท่วงที 

ส้านักปลดั 

14 
โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด CCTV พื้นที่จุด
เสี่ยงต้าบลคอนสวรรค ์

เพื่อปูองกันปัญหา
การอาชญากรรมและ
เหตุร้ายจุดที่เป็นจุด
เสี่ยง 

กล้องวงจรปิด 
CCTV 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได้
ทันท่วงทีร้อย
ละ 100 

ช่วยเหลือ
ประชาชนได้
ทันท่วงที 

ส้านักปลดั 
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      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

      แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
(ส่งเสรมิสนับการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน/ลดอุบัตเิหตจุราจรทางบก)      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด CCTV บริเวณ
อาคารส้านักงาน
อบต.คอนสวรรค ์

เพื่อปูองกันปัญหา
การอาชญากรรมและ
เหตุร้ายจุดที่เป็นจุด
เสี่ยง 

กล้องวงจรปิด 
CCTV 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ทรัพย์ของส่วน
ราชการ 

ดุแลทรัพยส์ินของ
ทางราชการ 

ส้านักปลดั 

16 

โครงการ/กิจกรรมวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก 

เพื่อให้ตระนึกถงึผล
ปัญหายาเสพติด 

กิจกรรมวัน
ต่อต้านยาเสพ
ติดโลก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้
ตระหนักถึง
ปัญหายาเสพ
ติด 

ปัญหายาเสพตดิลง
จากชุมชน 

ส้านักปลดั 

17 

สนับสนุนโครงการ
ปูองกนัและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดที่ท้าการ
ปกครองอ้าเภอคอน
สวรรค ์

เพื่อสนับสนุน

โครงการท่ีส าคัญของ

อ าเภอฯ 

สนับสนุน
โครงการ
ปูองกนัและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดที่ท้าการ
ปกครองอ้าเภอ
คอนสวรรค ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้
ตระหนักถึง
ปัญหายาเสพ
ติด 

ปัญหายาเสพตดิลง
จากชุมชน 

ส้านักปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน  
(ส่งเสรมิสนับการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน/ลดอุบัตเิหตจุราจรทางบก)      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
ดับเพลิง 

เพื่อใช้ในเผชิญในเหตุ
เพลิงไหม้และมีครบ
อุปกรณ์ให้ทันท่วงท ี

อุปกรณ์
ดับเพลิง เชน่ 
ชุดดับเพลิง,ถงั
ฉีดพ่นน้้า ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้
ทันท่วงทีร้อย
ละ 100 

ช่วยเหลือ
ประชาชนได้
ทันท่วงที 

ส้านักปลดั 

19 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ้าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
อปพร.ให้มีศักยภาพ
พัฒนาความรู้
ความสามารถมากข้ึน
ในการรองรับการ
จัดการภัยพิบัต ิ อปพร.ต้าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

สามารถ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่าง
ถูกวิธี 

ส้านักปลดั 

20 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.)  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
อปพร.ให้มีศักยภาพ
พัฒนาความรู้สามารถ
มากขึ้น 

อปพร.ต้าบล 220,000 
 
 

220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

สามารถ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่าง
ถูกวิธี 

ส้านักปลดั 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน
ต้าบลคอนสวรรค ์

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน
ต้าบลคอนสวรรค์ของ 
อบต. ตามภารกิจ
อ้านาจหน้าที่เพื่อ
ประชาชน 

เด็กและเยาวชน
ในต้าบลคอน
สวรรค ์

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กและ
เยาวชนร้อยละ 
๖๐ มศีักยภาพ
เพิ่มมากข้ึน  

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ และ
ความสามารถ และ
สามารถท้า
ประโยชน์ให้กับ
สังคม 

กอง
การศึกษาฯ 

 

2 
 
 
 
 

โครงการฝึกทักษะและ
วิชาชีพสร้างสรรค์ชีวิต
ของเด็กและเยาวชน 

เพื่อฝึกทักษะและ
วิชาชีพสร้างสรรค์ชีวิต
ของเด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชน
ในต้าบลคอน
สวรรค ์

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กและ
เยาวชนร้อยละ 
๖๐ มศีักยภาพ
เพิ่มมากข้ึน  

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ และ
ความสามารถ และ
สามารถท้า
ประโยชน์ให้กับ
สังคม 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจดัท้า
แผนพัฒนาการศึกษา 

เพื่อพัฒนาแผนพัฒนา
แผนการศึกษา 

โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
การจัดท้า
แผนพัฒนา
การศึกษา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ การพัฒนา
แผนการศึกษา
ได้ร้อยละ 
100 

ระบบการศึกษาได้
พัฒนามากยิ่งข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

4 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ในการเรียนการสอน 
“เทคนิคสอนดี  
นักเรียนเก่ง” 

พัฒนาการเรียนการ
สอนให้เด็กมีคณุภาพ
มากยิ่งข้ึน 

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพในการ
เรียนการสอน 
“เทคนิคสอนดี 
นักเรียนเก่ง” 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการมาก
และมีคณุภาพ
มากร้อยละ 
80 

เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการมาก
และมีคณุภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

๕ อุดหนุนโครงการคุณธรรม
น้าความรูสู้่เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง โรงเรียนบ้าน
คอนสวรรค ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการคณุธรรมน้า
ความรูสู้่เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ
คุณธรรมน้า
ความรูสู้่
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
โรงเรียนบ้าน
คอนสวรรค ์

๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรยีนมี
คุณธรรม และ
น้าความรูไ้ปใช้
เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ
พอเพียงร้อย
ละ 80 

เด็กนักเรยีนมี
คุณธรรม และน้า
ความรู้ไปใช้เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๖ อุดหนุนโครงการอบรม
ทักษะท้าขนมและอาหาร
ว่าง เพื่องานอาชีพ
โรงเรียนบ้านโนนโพธ์ิ 

เพื่อพัฒนาแผนพัฒนา
แผนการศึกษา 

โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
การจัดท้า
แผนพัฒนา
การศึกษา 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ การพัฒนา
แผนการศึกษา
ได้ร้อยละ100 

ระบบการศึกษาได้
พัฒนามากยิ่งข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

๗ อุดหนุนโครงการมหกรรม
วิชาการนักเรียนในเขต
ต้าบลคอนสวรรค ์

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ให้กับนักเรียน 

โครงการ
มหกรรม
วิชาการนักเรียน  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การพัฒนา
แผนการศึกษา
ได้ร้อยละ100 

ระบบการศึกษาได้
พัฒนามากยิ่งข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
๘ อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านคอนสวรรค ์
เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบา้น
คอนสวรรค ์

เด็กนักเรยีน 
โรงเรียนบ้าน
คอนสวรรค ์

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ
ประทาน
อาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพ 
อย่างพอเพียง 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
และได้รับ
สารอาหารครบ 5 
หมู ่

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๙ อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านโนนโพธ์ิ 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียน 
บ้านโนนโพธ์ิ 

เด็กนักเรยีน
โรงเรียนบ้าน
โนนโพธิ ์

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ
ประทาน
อาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพ 
อย่างพอเพียง 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
และได้รับ
สารอาหารครบ 5 
หมู ่

กอง
การศึกษาฯ 

 

๑๐ อุดหนุนโครงการเข้าค่าย
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน โรงเรียนบ้าน
คอนสวรรค ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน โรงเรียน 
บ้านคอนสวรรค์  

โครงการเข้าค่าย
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม
นักเรียน 
โรงเรียนบ้าน
คอนสวรรค ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมมาก 
ร้อยละ ๘๐ 

เด็กนักเรยีนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมมาก 

กอง
การศึกษาฯ 

 

๑๑ อุดหนุนโครงการคุณธรรม
น้าความรูสู้่เศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบ้าน
โนนโพธิ ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน โรงเรียน 
บ้านโนนโพธ์ิ  

โครงการ
คุณธรรมน้า
ความรูสู้่
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
โรงเรียนบ้าน
โนนโพธิ ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีนมี
คุณธรรม และ
น้าความรูไ้ปใช้
เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ
พอเพียงร้อย
ละ 80 

เด็กนักเรยีนมี
คุณธรรม และน้า
ความรู้ไปใช้เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 อุดหนุนโครงการลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้  
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค ์

นักเรียนมีทักษะ
พื้นฐานในการจัด
ท้าอาหารว่าง ท้าขนม
ได้หลากหลาย 

คณะครู และ
นักเรียนโรงเรียน
บ้านคอนสวรรค ์

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีนมี
ทักษะในการ
ท้าอาหารว่าง 
และท้าขนม 
ร้อยละ ๘๐ 

นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับโภชนาการ 
มีทักษะพื้นฐานใน
การท้าอาหารว่าง
และท้าขนม 

กอง
การศึกษาฯ 

 

๑3 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
ทักษะการหารายได้
ระหว่างเรยีน  
โรงเรียนบ้านโนนโพธ์ิ 

เพื่อเสรมิสร้างและ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ี
ทักษะในการท้างาน 
สามารถท้างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ตลอดจนเพิ่ม
ทักษะในด้านต่างๆ 
ให้กับตนเอง 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านโนนโพธ์ิ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีน
สามารถพัฒนา
ตนเอง และมี
ทักษะในการ
ท้างาน ร้อยละ 
๘๐ 

นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีทักษะ
ในการท้างาน มี
เจตคติทีด่ีต่ออาชีพ
สุจรติ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

๑4 อุดหนุนโครงการค่าย
คุณธรรมจริยธรรมน้า
ความสุข โรงเรียนบ้าน
โนนโพธิ ์

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ี
คุณธรรมจริยธรรม 
ตามลักษณะที่พึง
ประสงค ์

นักเรียนโรงเรียน
บ้านโนนโพธ์ิ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีนมี
คุณธรรม และ
น้าความรูไ้ปใช้
เพื่อพัฒนา
ตนเอง ร้อยละ 
80 

เด็กนักเรยีนมี
คุณธรรม และน้า
ความรู้ไปใช้เพื่อ
พัฒนาตนเอง และ
โรงเรียนได ้

กอง
การศึกษาฯ 

 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

282 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 อุดหนุนโครงการ
เสรมิสร้างเศรษฐกิจให้
ชีวิตพอเพียง โรงเรียน
บ้านโนนโพธ์ิ 

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
บริหารจดัการ/
สนับสนุนให้โรงเรยีน
เป็นแหล่งเรียนรูด้้าน
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านโนนโพธิ ์

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีนมี
ทักษะในการ
เพาะเหด็ ร้อย
ละ ๘๐ 

นักเรียนมีทักษะใน
การเพาะเห็ด และ
โรงเรียนมีระบบ
การบริหารและ
การจัดการที่
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

16 อุดหนุนโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม
นักเรียน โรงเรียนบ้าน
คอนสวรรค ์

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรัก
สามัคคี เพื่อให้เด็ก
ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม 
จากการใช้สื่อ
วรรณกรรม และ
สามารถน้าไปปรับใช้
ในการด้าเนินชีวิต 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านคอนสวรรค ์

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีนมี
ความรัก
สามัคคี และมี
คุณธรรม
จริยธรรม ร้อย
ละ ๘๐ 

นักเรียนมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
มีคุณธรรม และ
จริยธรรม และ
พัฒนาตนเองและ
ชุมชนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริการ
สถานศึกษา  
(ค่าอาหารกลางวัน)  
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวันครบ  
5  หมู ่

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต. 
จ้านวน 2 แห่ง   

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ
ประทาน
อาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพ 
อย่างพอเพียง 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
และได้รับ
สารอาหารครบ 5 
หมู ่

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริการ
สถานศึกษา  
(ค่าจัดการเรียนการสอน)   

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) 

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลคอน
สวรรค์ จา้นวน 
2 แห่ง 

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ
ประทาน
อาหารเสริมนม 
อย่างพอเพียง 

เด็กนักเรยีนได้รับ
อาหารเสริม (นม)
ครบทุกคน 

กอง 
การศึกษาฯ 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสถานศึกษา  
(ค่าหนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
 
 

๑) เพื่อสนับสนุนค่าใช่
จ่ายสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน,  
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) 
๒) เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ปกครอง 

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลคอน
สวรรค์ จา้นวน 
2 แห่ง 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ เด็กร้อยละ 
๑๐๐ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา 

เด็กมีหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบ
นักเรียน และได้ท้า
กิจกรรมทีส่่งเสริม
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

4 โครงการจดัซื้อหนังสือ,
สิ่งพิมพ์ส้าหรับที่อ่าน
หนังสือประจ้าหมู่บ้าน
และสา้นักงาน อบต. 
คอนสวรรค ์

เพื่อจัดซื้อหนังสือ, 
สิ่งพิมพ์ 

อบต. 
คอนสวรรค/์
หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนครั้งท่ี
จัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือ, 
สิ่งพิมพ์ 

ประชาชนไดร้ับข้อ 
มูลข่าวสารจากทาง
ราชการและ
ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่าง
รวดเร็ว 

กอง 
การศึกษาฯ 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน
จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติและเด็กได้
แสดงออกในทางที่
ถูกต้อง 

นักเรียนใน 
เขตพื้นท่ี
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล 
คอนสวรรค ์

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ้านวนเด็กท่ี
เข้าร่วม
โครงการวัน
เด็กแห่งชาต ิ

นักเรียนได้ร่วมจัด
กิจ กรรมวันเด็ก
และได้แสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

6 โครงการรถรับส่งนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อลดภาระให้แก่
ผู้ปกครองเด็ก 

ศพด. 2  แห่ง 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนเด็ก
ปฐมวัยท้ังสอง
ศูนย์ 

ลดภาระและ
ค่าใช้จ่ายให้แก่
ผู้ปกครอง 

กอง 
การศึกษาฯ 

7 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริม EQ,IQ เด็ก
ปฐมวัย ศพด. 

เพื่อส่งเสริมส่งเสรมิ 
EQ,IQ เด็กปฐมวัย
ศพด. 

ศพด. 2  แห่ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนเด็ก
ปฐมวัยท้ังสอง
ศูนย์ 

นักเรียนมีทักษะ
และความรู้เพิ่มขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

8 โครงการวันแห่ง
ความส้าเร็จของหน ู

เพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจเด็กและ
ผู้ปกครองรู้คณุค่า
ทางการศึกษา 

ศพด. 2  แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนเด็ก
ปฐมวัยท้ังสอง
ศูนย์ 

เด็กมีความ
กระตือรือร้นที่จะ
อยากเรียนต่อ
ระดับต่อไป 

กอง 
การศึกษาฯ 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนโพธ์ิ 

 

เพื่อเสรมิสร้าง
วิสัยทัศน์และสภาวะ
แวดล้อมท่ีดีของ ศพด. 

ศพด. 
บ้านโนนโพธ์ิ 

๔0,000 

 

๔0,000 

 

๔0,000 

 

๔0,000 

 

๔0,000 

 

ร้อยละ  90
เด็กได้รับ
บรรยากาศที่ดี
ในการเรียน 

ศพด. มี
สิ่งแวดล้อมท่ีดแีละ
เสรมิสร้าง
บรรยากาศในการ
เรียนการสอน 

กอง 
การศึกษาฯ 

๑0 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล 
บ้านคอนสวรรค ์
 
 

๑) เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การ
บริหารส่วนต้าบล 
คอนสวรรค์  
๒) เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กน่าอยู่  
มีสภาพแวดล้อมท่ีดี  

ศพด. 
บ้านคอนสวรรค ์

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ 90 
เด็กได้รับ
บรรยากาศที่ดี
ในการเรียน 

ศพด. มี
สิ่งแวดล้อมท่ีดแีละ
เสรมิสร้าง
บรรยากาศในการ
เรียนการสอน 

กอง 
การศึกษาฯ 
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287 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นโนน
โพธิ ์
(หมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เสรมิสร้างวิสัยทัศน์
และสภาวะแวดล้อมท่ี
ดีของ ศพด. 

ศพด. 
บ้านโนนโพธ์ิ 

200,000 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  90
เด็กได้รับ
บรรยากาศที่ดี
ในการเรียน 

เพื่อปรับปรุง
อาคารให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่เด็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

๑2 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล 
บ้านคอนสวรรค ์
(หมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เสรมิสร้างวิสัยทัศน์
และสภาวะแวดล้อมท่ี
ดีของ ศพด. 

ศพด. 
บ้านคอนสวรรค ์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 
เด็กได้รับ
บรรยากาศที่ดี
ในการเรียน 

เพื่อปรับปรุง
อาคารให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่เด็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการจดัซื้อเครื่องเล่น
กลางแจ้งส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย  

เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่น
กลางแจ้งส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กเล็กใน ศพด.
2 แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนครั้งท่ี
จัดซื้อจัดจ้าง 

1.เด็กมีพัฒนาการ
ที่ดีขึ้น 
2.เด็กไดเ้ครื่องเล่น
ใหม่ท่ีปลอดภยั 

กอง 
การศึกษาฯ 

14 โครงการศูนย์เด็กเล็ก 
เทิดไท้องค์ราชัน 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

เด็กเล็กใน ศพด.
2 แห่ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
โครงการฯ 

เด็กได้มีกิจกรรม
ร่วมคิดร่วมสร้าง 

กอง
การศึกษาฯ 

15 โครงการคาราวาน
เสรมิสร้างเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อเป็นกิจกรรมให้
เด็กสร้างสรรคส์ังคม 

เด็กและเยาวชน
ต้าบล 
คอนสวรรค ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100
ของโครงการ 

เด็กได้มีกิจกรรม
ร่วมคิดร่วมสร้าง 

กอง
การศึกษาฯ 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการศึกษาดูงาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ให้กับเยาวชน/
บุคลากร 

เยาวชน/
ประชาชน/
บุคลากร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการได้น้า
ความรู้มาใช้
ประโยชน ์

เด็กมีพัฒนาการที่
ดีขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

17 โครงการหนึ่งโรงเรยีน
หนึ่งอาชีพ 

เพื่อเด็กนักเรยีน
สามารถท้าอาหารเพื่อ
สุขภาพและสร้างเป็น
อาชีพ 

นักเรียนต้าบล
คอนสวรรค ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการได้น้า
ความรู้มาใช้
ประโยชน ์

เด็กมีพัฒนาการที่
ดีขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

18 โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัวศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความตระหนักสถาบัน
ครอบครัว 

ครอบครัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต้าบลคอน
สวรรค ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการได้น้า
ความรู้มาใช้
ประโยชน ์

ท้าให้ครอบครัวมี
ความรักท่ีดตี่อกัน
เช้าใจกันมากข้ึน  

กอง
การศึกษาฯ 

1๙ โครงการเพิม่ประสิทธิ 
ภาพคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้าบลคอน
สวรรค ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการได้น้า
ความรู้มาใช้
ประโยชน ์

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมาก
ยิ่งข้ึน  

กอง
การศึกษาฯ 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒๐ โครงการสร้างครอบครัว
คุณธรรมน้าสังคมไทย
เข้มแข็ง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้าบลคอนสวรรค ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ความตระหนักสถาบัน
ครอบครัว 

ครอบครัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต้าบล 
คอนสวรรค ์

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการได้น้า
ความรู้มาใช้
ประโยชน ์

ท้าให้ครอบครัวมี
ความรักท่ีดตี่อกัน
เช้าใจกันมากข้ึน 

กอง 
การศึกษาฯ 

๒1 โครงการทัศนศึกษาสภา
เด็กและเยาวชน 

เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะในด้านสภาเด็ก
และเยาวชน 

นักเรียนต้าบล
คอนสวรรค ์

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการได้น้า
ความรู้มาใช้
ประโยชน ์

ท้าให้นักเรียนมี
ความรู้
ความสามารถใน
การจัดการมากข้ึน 

กอง 
การศึกษาฯ 

๒2 โครงการปูองกันความ
ปลอดภัยจากไฟฟูาและ
รณรงค์ส่งเสริมการสวม
หมวกกันน็อคศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคอนสวรรค ์

เพื่อใหน้ักเรียน
ปลอดภัยจากไฟฟูา
และส่งเสรมิการสวม
หมวกกันน็อค 

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน 
คอนสวรรค ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรยีนได้
น้าความรู้มาใช้
ประโยชน ์

เด็กนักเรยีน
ปลอดภัยจากไฟฟูา
และส่งเสรมิการ
สวมหมวกกันน็อค 

กอง 
การศึกษาฯ 

๒3 โครงการปูองกันความ
ปลอดภัยจากไฟฟูาและ
รณรงค์ส่งเสริมการสวม
หมวกกันน็อคศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนโพธิ ์

เพื่อให้นักเรียน
ปลอดภัยจากไฟฟูา
และส่งเสรมิการสวม
หมวกกันน็อค 

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนโพธิ ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรยีนได้
น้าความรู้มาใช้
ประโยชน ์

เด็กนักเรยีน
ปลอดภัยจากไฟฟูา
และส่งเสรมิการ
สวมหมวกกันน็อค 

กอง 
การศึกษาฯ 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒4 โครงการเฝูาระวังเด็ก
จมน้้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคอนสวรรค ์

เพื่อความปลอดภัย
ของเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน 
คอนสวรรค ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรยีนได้
น้าความรู้มาใช้
ประโยชน ์

เด็กนักเรยีน
ปลอดภัยจากการ
จมน้้า 

กอง 
การศึกษาฯ 

๒5 โครงการเฝูาระวังเด็ก
จมน้้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนโพธ์ิ 

เพื่อความปลอดภัย
ของเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนโพธิ ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรยีนได้
น้าความรู้มาใช้
ประโยชน ์

เด็กนักเรยีน
ปลอดภัยจากการ
จมน้้า 

กอง 
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
    ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงค์ปูองกัน
และปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อปูองกันและ
รณรงค์ปูองกัน
ไข้เลือดออก 

พื้นที่ต้าบล 
คอนสวรรค ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

สามารถปูองกัน
และรณรงค์ปูองกัน
ไข้เลือดออก 

ส้านักปลดั 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูา
จุฬาภรณวลยัลักษณ์    
อัครราชกุมาร ี

เพื่อปฏิบัติตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์  อัครราช
กุมาร ี

พื้นที่ต้าบล 
คอนสวรรค ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โรคพิษสุนัขบ้า
ลดลง 

สามารถปูองกัน
และลดโรคพิษสุนัข
บ้าไปจากประเทศ
ไทยได ้

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

    ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 

    แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เฉพาะ 10 หมู่บ้าน
นอกเขตเทศบาล 

20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส้านักปลดั 

๔ โครงการลด ละ เลิก บุหรี่ 
หมู่ที่  1 - 15 

จัดอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ที่ติดบุหรี ่

กิจกรรมรณรงค ์
ละ เลิก บุหรี่ หมู่ที่ 
๑ - ๑๕ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ลด เลิกบุหรีไ่ด ้

ส้านักปลดั 

๕ โครงการจดัซื้อ
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ) ปรมิาตร
กระบอกสูบไม่ต่า้กว่า 
2,400 ซีซี หรือก้าลัง
เครื่องยนตส์ูงสุดไม่ต่า้กว่า 
110 กิโลวตัต ์

 

 

 

เพื่อเป็นยานพาหนะ
ส้าหรับเคลื่อนย้าย
ผู้ปุวยหรือผู้บาดเจ็บ
ไปยัง ไปจากหรือ
ระหว่างสถานท่ี
รักษาโรคหรือการ
บาดเจ็บ และในบาง
กรณีอาจใช้เพ่ือท้า
การดูแลรักษา
อาการปุวยนอก
โรงพยาบาล 

รถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) 
ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่่้ากว่า 
2,400 ซีซี หรือ
ก้าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่า้กว่า 
110 กิโลวตัต ์

 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ และ
ปลอดภัยใน
ชีวิต ร้อยละ 
80 

สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนได้
ทันท่วงที และ
ปลอดภัย 

ส้านักปลดั 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A


รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 

    แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๖ โครงการจ้างเหมาปศสุัตว์
ต้าบลคอนสวรรค ์

 

 

เพื่อบริการดา้น 
ปศุสัตว์ให้กับ
ประชาชนต้าบล
คอนสวรรค ์

 

ปศุสัตว์ตา้บล 
คอนสวรรค ์

30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส้านักปลดั 

๗ โครงการชุมชนสะอาด
ปราศจากโรคภยั 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการชุมชน
สะอาดปราศจาก
โรคภยั 

โครงการชุมชน
สะอาดปราศจาก
โรคภยั 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ปราศจากโรคภยั 

ส้านักปลดั 

๘ โครงการจดัสวสัดภิาพ
สัตว์ชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดสวสัดิ
ภาพสัตวต์าม
กฎหมายว่าด้วย
การปูองกันและ
ทารุณสัตว์ ฯ 

โครงการจดัสวสัดิ
ภาพสัตว์ชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อย
ละ ๘๐  
มีสุขภาพด ี

สัตว์ชุมชนจัด
สวัสดิการชุมชนได้
ดี 

ส้านักปลดั 
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ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 

    แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการจดัซื้อเครื่องพ่น
ละอองฝอย 

เพื่อใช้ละอองฝอย
พ่นยุง 

เครื่องพ่นละออง
ฝอย จ้านวน  
4  เครื่อง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ไข้เลือดออก
หมดจากชุมชน
ร้อยละ ๑๐0 

สามารถก้าจัด
ยุงลายเพื่อไม่ให้
ก่อให้เกิดโรค
ไข้เลือดออก 

ส้านักปลดั 

๑0 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุุนละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 ในพ้ืนท่ีต้าบล 
คอนสวรรค ์

เพื่อปูองกันและ
ปัญหาสถานการณ์
ฝุุนละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 ใน
พื้นที่ต้าบลคอน
สวรรค ์

โครงการปูองกัน
และแก้ไขปญัหา
สถานการณ์ฝุุน
ละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปัญหาฝุุน
ละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 
ลดลง 
ร้อยละ 80 

สามารถลดปญัหา
ปัญหาฝุุนละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5
ในชุมชนได้ 

ส้านักปลดั 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 

    แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑1 โครงการจดัท้าสื่อ
ประชาสมัพันธ์,สื่อ
สิ่งพิมพ์,แผ่นพับ 
สาธารณสุข 

เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์
โครงการเกีย่วกับ
สาธารณสุข ฯลฯ 

สื่อประชาสัมพันธ์
,สื่อสิ่งพิมพ์,แผ่นพับ 

 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ รู้ทัน
เหตุการณ์และ
ทันท่วงที 

ประชาชนในต้าบล
รู้ทันเหตุการณ ์

ส้านักปลดั 

๑2 โครงการรณรงค ์
“ขับข่ีปลอดภัย  ใส่หมวก
กันน็อค ล็อคอุบัติเหต”ุ  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการรณรงค์
“ขับข่ีปลอดภัย  
ใส่หมวกกันน๊อค 
ล๊อคอุบัติเหต”ุ 

โครงการณรงค ์
ขับข่ีปลอดภัย  
“ขับข่ีปลอดภัย   
ใส่หมวกกันน๊อค 
ล๊อคอุบัติเหต”ุ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลงร้อย
ละ 80 

สามารถลด
อุบัติเหตุทางถนน
ได ้

ส้านักปลดั 

๑3 โครงการรณรงค ์
ปูองกันและระงับโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19)  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการรณรงค์
ปูองกันและระงับ
โรคตดิเช้ือไวรสัโค
โรนา 2019 
(COVID - 19) 

โครงการรณรงค ์
ปูองกันและระงับ
โรคตดิเช้ือไวรสัโค
โรนา 2019 
(COVID - 19) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019 
(COVID - 19) 
ลดลงร้อยละ 
80 

สามารถจัดการโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID - 
19)  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์  
งานสังคมสงเคราะห์   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัหาวัสดุก่อสร้าง
ส้าหรับสร้างและซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ  
คนพิการ ผู้ยากไร ้
 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ี
ยากจนให้ไดม้ี
ที่อยู่อาศัยที่
มั่นคง
ปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

ครอบครัวที่ยากจน 
ในเขตพื้นท่ี อบต. 
คอนสวรรค ์ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

ประชาชนท่ี
ยากจนมีที่อยู่
อาศัยท่ีมั่นคง
ปลอดภัย 

ส้านักปลดั 

2 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว  

1. ลดความ
รุนแรง 
2. สรา้งความ
สามัคค ี

ครอบครัวในเขตต้าบล
คอนสวรรค ์

๒๐,๐๐๐ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ความรุนแรง
ลดลง 

ครอบครัวมี
ความสามัคคี
เพิ่มขึ้นและมี
ความสุข 

ส้านกัปลดั 

3 สนับสนุนโครงการโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ
 
 

สร้างความ
สามัคค ี
ให้ความส้าคญั
กับผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุตา้บล 
คอนสวรรค ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน
ผู้สูงอายุท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุมี
ความสามัคคี
รักชุมชน 

ส้านักปลดั 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์  
งานสังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ โครงการด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัว 

 

เพื่อพัฒนาส่งเสรมิ
เพิ่มศักยภาพของ
แก่สตร ี

กลุ่มสตรีในพื้นที่,
ประชาชนท่ัวไป 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
ร้อยละ 80 

ประชาชนเห็น
ความส้าคญัของ
การพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

ส้านกัปลดั 

 

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาส่งเสรมิ
เพิ่มศักยภาพของ
ผู้สูงอายุตา้บลคอน
สวรรค ์

กลุ่มผูสู้งอายุใน
พื้นที่,ประชาชน
ทั่วไป 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
ร้อยละ 80 

ประชาชนเห็น
ความส้าคญัของ
การพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

ส้านักปลดั 

๖ โครงการส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ยากไร้ ผูด้้อยโอกาส 
เด็ก และสตรี ต้าบลคอน
สวรรค ์

เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
เด็ก และสตรี 
ต้าบลคอนสวรรค ์

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส  
เด็ก และสตรี 
ต้าบลคอนสวรรค ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
ร้อยละ 80 

สามารถส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 
เด็ก และสตรี 
ต้าบลคอน
สวรรค ์

ส้านักปลดั 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์  
งานสังคมสงเคราะห์   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗ โครงการสงเคราะหผ์ู้ปุวย 
ที่ยากไร้ ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือ
เบื้องต้นในการดูแล
รักษาผู้ปุวยท่ียากไร้ 
ด้อยโอกาส 

ผู้ปุวยท่ียากไร้ ด้อย
โอกาสต้าบลคอน
สวรรค ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
ร้อยละ 80 

สามารถ
ช่วยเหลือผู้ปุวย
ผู้ปุวยท่ียากไร้ 
ด้อยโอกาส 

ส้านักปลดั 

 

๘ โครงการเสรมิสร้างคลัง
ปัญญาพัฒนาผลิตภณัฑ์
จากกลุ่มอาชีพผูสู้งอายุ  
ผู้พิการ ผูย้ากไร้
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยส่งเสรมิ
ผลิตภณัฑ์จากกลุ่ม
อาชีพผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผูย้ากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผูย้ากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสต้าบล
คอนสวรรค ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
ร้อยละ 80 

เป็นการสร้าง
ผลิตภณัฑ์จาก
กลุ่มอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

ส้านักปลดั 

 

๙ โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายผุู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายผุู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสต้าบล
คอนสวรรค ์

ผู้สูงอายผุู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสต้าบล
คอนสวรรค ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
ร้อยละ 80 

เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและ
ก้าลังใจ 

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์  
งานสังคมสงเคราะห์   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1๐ 
 

 

 

โครงการตรวจ
สุขภาพผูสู้งอายุ  
ผู้พิการ ผูย้ากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
การดูแลรักษา
สุขภาพ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
ร้อยละ 80 

เป็นการส่งเสรมิ
สุขภาพเบื้องต้น
ให้กับผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผูย้ากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

ส้านักปลดั 

 

1๑ โครงการสานสมัพันธ์ 
สายใยรักครอบครัว
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อสัมพันธ์ สายใย
รักครอบครัว
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

โครงการสาน
สัมพันธ์ สายใยรัก
ครอบครัวผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผูย้ากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
ร้อยละ 80 

เป็นการส่งเสรมิ
สานสมัพันธ์ 
สายใยรัก
ครอบครัว
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

      แผนงานเคหะและชุมชน : งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล   (ส่งเสรมิขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

๑ โครงการจดัตั้ง
ธนาคารขยะ 

เพื่อจัดตั้งให้มีธนาคาร
ขยะ เพื่อการจัดการ
ขยะที่มีประสิทธิภาพ 

ธนาคารขยะของ
หมู่บ้านในพื้นที่

ต้าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การบริหาร
จัดการขยะใน
ชุมชนดีขึ้น 
ร้อยละ 80 

หมู่บ้านมีการ
บริหารจดัการขยะ
ที่ด ีส่งผลดตี่อ
สิ่งแวดล้อม และ
ประชาชน 

ส้านักปลดั 

2 โครงการคดัแยกขยะ 
ต้นทาง 

 

 

เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายเป็น
ค่าด้าเนินการโครงการ
คัดแยกขยะฯ 

 

โครงการคดัแยก
ขยะต้นทาง 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ รู้จักวิธี
คัดแยกขยะ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการพัฒนาชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน:งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 

 

ที ่

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูห้มู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้หมูบ่้าน
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 

โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้หมูบ่้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส้านักปลดั 

2 โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรตี้าบลคอนสวรรค ์

เพื่อส่งเสริมด้านการ
พัฒนาศักยภาพสตรี
ต้าบลคอนสวรรค ์

โครงการฝึกอบรม
และพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตรี
ต้าบลคอนสวรรค ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ 

ส่งเสริมด้านการ
พัฒนาบทบาท
สตร ี

ส้านักปลดั 

3 โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ 

ส่งเสริมด้านการ
พัฒนาตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส้านักปลดั 

4 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรีและบุคคล
ในครอบครัว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว 

โครงการปูองกัน
และแก้ไขปญัหา
ความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ 

แก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรีและ
บุคคลใน
ครอบครัวได ้

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการพัฒนาชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน:งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 

 

ที ่

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

5 โครงการปราบปราม 
ยาเสพตดิ 

เพื่อเป็นการ
ปราบปราม 
ยาเสพตดิ 

โครงการ
ปราบปรามยาเสพ
ติด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนในต้าบล
ปลอดยาเสพตดิ
ร้อยละ 100 

ชุมชนสามารถลด
ปัญหายาเสพตดิ
ได ้

ส้านักปลดั 

6 อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันสตรสีากลและวันสตรี
ไทย 

เพื่อเป็นการอุดหนุน
สตรไีทย 

อุดหนุนโครงการจัด
งานวันสตรสีากล
และวันสตรไีทย 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ 

ส่งเสริมศักยภาพ
บทบาทสตรไีทย 

ส้านักปลดั 

7 โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
อาชีพผู้สูงอาย ุ

โครงการศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสรมิอาชีพ
ผู้สูงอาย ุ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 
๘๐  เข้าร่วม
โครงการฯ 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
อาชีพผู้สูงอาย ุ

ส้านักปลดั 

8 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพกลุ่มอาชีพ
ต้าบลคอนสวรรค ์

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
และพัฒนาอาชีพ
กลุ่มอาชีพต้าบล
คอนสวรรค ์

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
กลุ่มอาชีพต้าบล
คอนสวรรค ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ 

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพกลุ่ม
อาชีพต้าบลคอน
สวรรค ์

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการพัฒนาชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน:งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 

 

ที ่

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

9 โครงการสนับสนุน
งบประมาณกลุม่อาชีพ 
หมู่ที่ 6 

 

 

เพื่อส่งเสริมกลุม่
อาชีพ 

โครงการสนับสนุน
งบประมาณกลุม่
อาชีพ หมู่ที่ 6 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน ์
ร้อยละ 100  

ส่งเสริมกลุม่
อาชีพหมู่ท่ี 6 

ส้านักปลดั 

10 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนระดบัต้าบล 
คอนสวรรค ์

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนบรรเทา
ความเดือดร้อน
เบื้องต้น 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนระดบั
ต้าบลคอนสวรรค ์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้
ประโยชน ์
ร้อยละ 100 

สามารถ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ระดับต้าบล
คอนสวรรค ์

ส้านักปลดั 

11 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อแก้ไขปัญหายา
เสพติดใหห้มดไป
จากต้าบล 
คอนสวรรค ์

โครงการปูองกัน
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้
ประโยชน ์
ร้อยละ 100 

สามารถแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดในต้าบล 

ส้านักปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการพัฒนาชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน:งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 

 

ที ่

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

12 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนใน
ชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนการ
สร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ของคน
ในชุมชน 

โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนการ
สร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ของคน
ในชุมชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ 

ประชาชนมี
ความสามัคคี
ปรองดองเป็น
อันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

ส้านักปลดั 

13 โครงการสร้าง
ครอบครัวคณุธรรมน้า
สังคมไทยเข็มแข็ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด้าเนินโครงการ
สร้างครอบครัว
คุณธรรมน้า
สังคมไทยเข็มแข็ง 

โครงการสร้าง
ครอบครัวคณุธรรม
น้าสังคมไทยเข็ม
แข็ง 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ 

ประชาชนมี
ครอบครัวที่
เข็มแข็ง และมี
คุณธรรมต่อ
สังคม 

ส้านักปลดั 

14 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสตรตี้าบล 
คอนสวรรค ์

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาสตรตี้าบล 
คอนสวรรค ์

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาสตรี
ต้าบล 
คอนสวรรค ์

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ 

ส่งเสริม
และพัฒน
ศักยภาพ 
สตรตี้าบล 
คอนสวรรค ์

ส้านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการพัฒนาชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน:งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 

 

ที ่

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

๑5 โครงการเสรมิสร้างคลัง
ปัญญาพัฒนาผลิตภณัฑ์
จากกลุ่มอาชีพผูสู้งอายุ 
ผู้พิการ ผูย้ากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด้าเนินโครงการ
เสรมิสร้างปัญญา
พัฒนาผลิตภัณฑ์
จากกลุ่มอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

โครงการเสรมิสร้าง
ปัญญาพัฒนา
ผลิตภณัฑ์จากกลุ่ม
อาชีพผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผูย้ากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ 

สามารถสรา้ง
ผลิตภณัฑ์ที่มี
คุณภาพจากกลุ่ม
อาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

ส้านักปลดั 

16 โครงการอบรมและ
พัฒนาอาชีพเสริม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด้าเนินโครงการ
อบรมและพัฒนา
อาชีพเสริม 

โครงการอบรมและ
พัฒนาอาชีพเสริม 

๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ประชาชนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ 

ประชาชนมีความรู้
เพื่อท่ีจะพัฒนาใน
การประกอบอาชีพ
เสรมิ   

ส้านักปลดั 

 

 

 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการพัฒนาชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน:งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 
 

ที ่

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

17 โครงการเยาวชนสัมพันธ์
ปูองกันยาเสพติด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด้าเนินโครงการ
เยาวชนสัมพันธ์
ปูองกันยาเสพติด 

โครงการเยาวชน
สัมพันธ์ปูองกันยา
เสพติด 

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ประชาชนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ 

เยาวชนห่างไกลจาก
ยาเสพตดิ สามารถ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ  

ส้านักปลดั 

18 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ
ต้าบลคอนสวรรค ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดท้าโครงการ
จิตอาสาร่วมพัฒนา
ถิ่นฐานแก่ชมรม
ผู้สูงอายุนครกาหลง 
ต้าบลคอนสวรรค ์

 

อุดหนุนชมรม
ผู้สูงอายุตา้บล 
คอนสวรรค์ ในการ
ด้าเนินโครงการ
ต่างๆ ของชมรม 

๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ประชาชนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ 

ผู้สูงอายุในต้าบล
คอนสวรรค์ จะได้ท้า
กิจกรรมโครงการจิต
อาสาต่างๆ ร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาถิ่นฐานใน
ระดับต้าบล 

ส้านักปลดั 

19 โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว 

เพื่อเสรมิสร้าง
ครอบครัวให้
เข้มแข็งและอบอุ่น 

โครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ 

เสรมิสร้างครอบครัว
ให้เข้มแข็งและ
อบอุ่น สร้างสายใย
รักแห่งครอบครัว 

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ: งานกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาวอลเลย่์บอล 
หมู่ที่ 15 
(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

เพื่อส่งเสริม
กีฬาภายใน
ต้าบล 

โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาวอลเลย่์บอล 
จ้านวน 1 แห่ง 
หมู่ที่ 15 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างลาน
พร้อมติดตั้งเครื่องออก
ก้าลังกายกลางแจ้ง 
หมู่ที่ 15 
(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

เพื่อส่งเสริม
กีฬาภายใน
ต้าบล 

โครงการก่อสร้างลาน
พร้อมติดตั้งเครื่องออก
ก้าลังกายกลางแจ้ง 
หมู่ที่ 15 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ: งานกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมการออก
ก้าลังกายผูสู้งอายุ  
ต้าบลคอนสวรรค ์

 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ
มีอารมณ์
แจ่มใสและมี
สุขภาพท่ีด ี

ผู้สูงอายุตา้บล 
คอนสวรรค ์ 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพท่ีด ี
ห่างไกลจาก
โรค 

 

ส้านักงาน
ปลัด 

4 โครงการแข่งขันกีฬา
ห่างไกลยาเสพติดต้าบล
คอนสวรรค ์

 

เพื่อส่งเสริม
กีฬาภายใน
ต้าบล 

โครงการแข่งขันกีฬา
ห่างไกลยาเสพติดของ
ต้าบลคอนสวรรค ์

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

ประชาชน
ในพื้นที่ได้
ใช้ประโยชน ์

กอง
การศึกษา

ฯ 

5 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
คอนสวรรค ์

 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
เล็ก ฯ 

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. คอนสวรรค ์

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

เด็กมี
พัฒนาการ
ที่ด ี

กอง
การศึกษา

ฯ 

 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

310 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ: งานกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการกีฬาเด็กและ
เยาวชน 

 

เพื่อส่งเสริม
กีฬาเด็กและ
เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน ์

เด็กและเยาวชนต้าบล
คอนสวรรค ์ 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

เด็กและ
เยาวชน
ต้าบลคอน
สวรรค์  

กอง
การศึกษา

ฯ 

 

7 โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์   
อ้าเภอคอนสวรรค ์

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก้าลังกาย 
และเชื่อม
ความสัมพันธ์
ระหว่าง อปท.
ในเขตอ้าเภอ
คอนสวรรค ์

 

ผู้เข้าร่วมกีฬาทุกคน ๖0,000 ๖0,000 ๖0,000 ๖0,000 ๖0,000 การจัด
โครงการ
แข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นมีการ
ด้าเนินงานผ่าน
การประเมิน
ตามวัตถ ุ
ประสงค์  
ร้อยละ 80 

 

สร้างสุข
ภาวะที่ดีมี
ความ
สามัคคีใน
หมู่คณะ 

 

กอง
การศึกษา

ฯ 

 

 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

311 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ: งานกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพกีฬา (กีฬา 
 สพม.ชัยภูมิ เกมส์) 

ส่งเสริมนักกีฬา
สพม. 

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพกีฬา (กีฬา  
สพม.ชัยภูมิ เกมส์) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

เด็กและ
เยาวชน
นักกีฬา
ต้าบลคอน
สวรรค์  

กอง
การศึกษา

ฯ 

9 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาภายใน (กาหลง
เกมส์) 

เพื่อส่งเสริม
กีฬาเด็กและ
เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน ์

โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาภายใน  
(กาหลงเกมส์) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

เด็กและ
เยาวชน
นักกีฬา 
ต้าบลคอน
สวรรค์  

กอง
การศึกษา 

ฯ 

10 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์
กีฬา 

 

 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเล่น
กีฬาและออก
ก้าลังกายอย่าง
สม่้าเสมอ 

ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนใน
เขต อบต.คอนสวรรค ์

 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชนผู้รับ
ประโยชนร์้อย
ละ 100 

อุปกรณ์
กึฬา ต้าบล
คอนสวรรค ์

กอง
การศึกษา 

ฯ 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

312 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการประเพณ ี
ถวายเทียนพรรษา  

1. เพื่อส่งเสริมท้านุ
บ้ารุงกิจกรรมทาง
พุทธ ศาสนา 
2. สรา้งความ
สามัคค ี

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต
พื้นที ่

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรมพุทธ
ศาสนาสร้าง
ความสามัคค ี

กอง 
การศึกษา

ฯ 

๒ โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทง 

1. เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี  
2. สรา้งความ
สามัคค ี

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต
พื้นที ่

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษา

ฯ 

3 โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีวัน
สงกรานต ์

1. เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ให้คงอยู่
สืบไป 

2. สรา้งความ
สามัคคี และก้าลังใจ
ให้เกิดขึ้นกับผูสู้งอายุ 
ประชาชน และ
บุคลากรของ อบต. 

ผู้สูงอายุ
ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต
พื้นที ่และ
บุคลากรของ 
อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 

ผู้สูงอายุ  
ประชาชน และ
บุคลากรของ 
อบต. มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษา

ฯ 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ โครงการรดน้้าขอพร
ผู้สูงอาย ุ 

1. เพื่อส่งเสริมท้านุ
บ้ารุงกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 
2. สรา้งความ
สามัคคีในชุมชน 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต
พื้นที ่

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมพุทธ
ศาสนาสร้างความ
สามัคค ีและแสดง
ความเคารพต่อ
ผู้สูงอายุในชุมชน 

กอง 
การศึกษา

ฯ 

๕ โครงการจดังานนมัสการ
พระใหญ่ใบเสมา  

1. เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี  
2. สรา้งความ
สามัคคีในชุมชน 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต
พื้นที ่

1๐0,000 
 

1๐0,000 
 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมของ
ชุมชนในการ
สักการะพระใหญ่
ใบเสมา 

กอง 
การศึกษา

ฯ 

๖ อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต้าบลคอนสวรรค์ 
โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
จารีตประเพณีภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปญัญา
ท้องถิ่น  
2. สรา้งความ
สามัคคีในชุมชน 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต
พื้นที ่

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชน 

กอง 
การศึกษา

ฯ 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

314 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการ
มัคคุเทศก์น้อย 
นครกาหลง 
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค ์

 

นักเรียนมีความรู ้
ด้านวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีท้องถิ่น 

 

นักเรียน
นักศึกษาใน 
เขตต้าบล 
คอนสวรรค ์

 

 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาได้รบัการ
พัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาและความรูค้วาม
เข้าใจในประวัติศาสตร์
และศลิปวัฒนธรรมของ
แหล่งท่องเที่ยวร้อยละ 
80 

นักเรียนสามารถ
ทอดความรู้ให้แก่
นักท่องเที่ยวได ้

 

 

กอง
การศึกษา

ฯ 

 

๒ โครงการอนุรักษ์แหล่ง
โบราณสถานและสถานท่ี
ประกอบพิธีกรรมตาม
ความเชื่อชุมชน 

 

เพื่ออนุรักษ์แหล่ง
โบราณสาถานและ
สถานท่ีประกอบ
พิธีกรรมตามความ
เชื่อของชุมชน 

 

ด้าเนนิการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมแหล่ง
โบราณสถานฯ
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แหล่งโบราณสถานฯ 
ได้รับการพัฒนาและ
ฟื้นฟูร้อยละ 80 

 

ประชาชนไดส้ืบ
สานประเพณี และ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไว้อย่างดีงาม 

 

กอง
การศึกษา

ฯ 

 

 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

315 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓ โครงการศึกษาดูงานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ให้กับบุคคลากร 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต
พื้นที ่

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เพื่อน้ามาพัฒนา
ท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษา

ฯ 
๔ โครงการขนมไทยพ้ืนบ้าน

นครกาหลง 
เพื่อเด็กนักเรยีนได้
สืบสานอนรุักษ์ขนม
ไทยพ้ืนบ้านนคร
กาหลง 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต
พื้นที ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เป็นการสบืทอด
ขนมไทยต่อรุ่นลูก
รุ่นหลาน 

กอง
การศึกษา

ฯ 

๕ โครงการจดัแหล่งเรียนรู้
พระใหญ่ใบเสมา
โบราณสถานสมัยทวารวด ี

เพื่อประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้
เรียนรู้ และศึกษา
แหล่งโบราณ 

ประชาชนใน
พื้นที่ และ
นักท่องเที่ยว 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การท่องเที่ยว
ได้รับการ
พัฒนาและ
ฟื้นฟูร้อยละ 
80 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้
เรียนรู้ และศึกษา
แหล่งโบราณ 

กอง 
การศึกษา

ฯ 

 

๖ โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะนครกาหลง 

เพื่อส่งเสริมให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวและ
ประชาสมัพันธ์ 

สวนสาธารณะ
นครกาหลง 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นทุกปี
ร้อยละ 10 

เป็นการส่งเสรมิ
แหล่งท่องเที่ยว
ให้แก่ชุมชน 

กอง 
การศึกษา

ฯ 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

316 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
พระใหญ่ทวารวดี ใบเสมา  

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและมี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พระใหญ่
ทวารวดี  
ใบเสมา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนและ 
นักท่องเทียวท่ี
รู้จักเข้ามา
ท่องเที่ยวร้อยละ 
80 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้
เรียนรู้และ
ศึกษาแหล่ง
โบราณ 

 

กองการ 

ศึกษาฯ 

 

 

8 โครงการจดัท้าปูาย
ประชาสมัพันธ์ แหล่ง
โบราณสถาน พระใหญ่ 
ใบเสมา 

เพื่อให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้
เรียนรู ้

 

ต้าบล 
คอนสวรรค ์

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนและนัก
ท่องเทียวท่ีรู้จัก
เข้ามาท่องเที่ยว
ร้อยละ 80 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้
เรียนรู้และ
ศึกษาแหล่ง
โบราณ 

 

กองการ 

ศึกษาฯ 

 

๙ โครงการต่อเติม ปรับปรุง
อาคาร การกุศล แหล่ง
ท่องเที่ยวนครกาหลง 

(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

เพื่อต่อเติม ปรับปรุง
อาคาร การกุศล 
แหล่งท่องเที่ยวนคร
กาหลง 

อาคาร การกุศล 
แหล่งท่องเที่ยว
นครกาหลง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวท่ี
รู้จักเข้ามา
ท่องเที่ยวร้อยละ 
๘๐ 

นักท่องเที่ยวได้
เรียนรู้และ
ศึกษาแหล่ง
โบราณ 

กองการ 

ศึกษาฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๐ อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีของดี 
คอนสวรรค ์

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสินค้า
ผลิตภณัฑ์ รวมถึง
เผยแพร่ประเพณี
ท้องถิ่นของอ้าเภอ
คอนสวรรค ์

โครงการจดังาน
ประเพณีของดี 
คอนสวรรค์ เพื่อ
เผยแพร่
ประเพณีท้องถิ่น
ของอ้าเภอ 
คอนสวรรค ์

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของ
ประชาชนและ
นักท่องเทียวท่ี
รู้จักเข้ามา
ท่องเที่ยวร้อยละ 
80 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้
เรียนรู้และศึกษา
ถึง ประเพณี
ท้องถิ่นของ
อ้าเภอคอน
สวรรค ์

 

กองการ 

ศึกษาฯ 

 

 

๑๑ โครงการซ่อมแซมประตู
เมืองนครกาหลง 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสินค้า
ผลิตภณัฑ์ รวมถึง
เผยแพร่ประเพณี
ท้องถิ่นของอ้าเภอ
คอนสวรรค ์

โครงการ
ซ่อมแซมประตู
เมืองนครกาหลง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวท่ี
รู้จักเข้ามา
ท่องเที่ยวร้อยละ 
๘๐ 

นักท่องเที่ยวได้
เรียนรู้และศึกษา
ถึงประเพณี
ท้องถิ่นของ
อ้าเภอคอน
สวรรค ์

กองการ 

ศึกษาฯ 

 

 

๑2 โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไทย 

เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไทย 

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ไทย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเข้า
ร่วม ร้อยละ 80 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้
เรียนรู้วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

กองการ 

ศึกษาฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :   ( ส่งเสรมิขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างรั้ว 
รอบ  อาคารส้านักงาน 
อบต. คอนสวรรค ์

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ทางราชการ 

รั้วรอบอาคาร
ส้านักงาน อบต.  
คอนสวรรค ์

300,0000 300,0000 300,0000 300,0000 300,0000 ได้แบบ
โครงสร้างที่
เป็น
มาตรฐาน
ร้อยละ 100 

ได้แบบ
โครงสร้างที่
เป็นมาตรฐาน 

กองช่าง 

2 โครงการสร้างศาลพระภูมิ
เจ้าที่ 

เพื่อเป็นขวัญก้าลังใจ
ของ อบต.คอนสวรรค ์

ศาลพระภูมเิจ้า
ที ่

300,0000 300,0000 300,0000 300,0000 300,0000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
ร้อยละ 100 

เป็นสถานท่ี
รองรับการ
ให้บริการ
ประชาชนเป็น
อย่างดี 

กองช่าง 

3 โครงการสร้างปูาย 
อบต.คอนสวรรค ์

เพื่อเป็นขวัญก้าลังใจ
ของ อบต.คอนสวรรค ์

ปูาย อบต. 
คอนสวรรค ์

200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
ร้อยละ 100 

เป็นสถานท่ี
รองรับการ
ให้บริการ
ประชาชนเป็น
อย่างดี 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :   ( ส่งเสรมิขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

4 โครงการสร้างเสาธงชาติ
หน้า อาคารส้านักงาน 
อบต. คอนสวรรค ์

เพื่อรองรับการ
ให้บริการประชาชน
และแสดงความ
จงรักภักดีต่อชาต ิ

เสาธงชาต ิ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
ร้อยละ 100 

เป็นสถานท่ี
รองรับการ
ให้บริการ
ประชาชนเป็น
อย่างดี 

กองช่าง 

 

5 โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรถนน คสล. 
ข้างห้องปูองกันฯ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

โครงการ
ซ่อมแซมผิว
จราจรถนนคสล.
ข้างห้องปูองกัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
ร้อยละ 100 

เป็นสถานท่ี
รองรับการ
ให้บริการ
ประชาชนเป็น
อย่างดี 

กองช่าง 

 

6 โครงการซ่อมแซมลาน
จอดรถ ส้านักงาน อบต. 
คอนสวรรค ์

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาใช้
บริการ 

ลานจอดรถ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
ร้อยละ 100 

เป็นสถานท่ี
รองรับการ
ให้บริการ
ประชาชนเป็น
อย่างดี 

กองช่าง 

 

7 โครงการสร้างประตู
ทางเข้า อบต.คอนสวรรค ์

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาใช้
บริการ 

ประตูทางเข้า 
อบต. 
คอนสวรรค ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
ร้อยละ 100 

เป็นสถานท่ี
รองรับการ
ให้บริการ
ประชาชนเป็น
อย่างดี 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :   ( ส่งเสรมิขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ภายใน อบต.คอน
สวรรค/์สวนหย่อม/
ศาลาที่พัก 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาใช้
บริการ 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายใน 
อบต.คอนสวรรค์/
สวนหย่อม/ศาลา
ที่พัก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
ร้อยละ 100 

เป็นสถานท่ี
รองรับการ
ให้บริการ
ประชาชนเป็น
อย่างดี 

กองช่าง 

 

9 โครงการตกแต่งภายใน 
อาคารส้านักงาน 
อบต.คอนสวรรค ์

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาใช้
บริการ 

โครงการตกแต่ง
ภายใน 
อาคารส้านักงาน 
อบต.คอนสวรรค ์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
ร้อยละ 100 

เป็นสถานท่ี
รองรับการ
ให้บริการ
ประชาชนเป็น
อย่างดี 

กองช่าง 

 

10 โครงการท้าปูาย
ทางเข้าบ้าน 
คอนสวรรค์ (สี่แยก
ตลาดคอนสวรรค์) 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาใช้
บริการ 

โครงการท้าปูาย
ทางเข้าบ้าน 
คอนสวรรค ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
ร้อยละ 100 

เป็นสถานท่ี
รองรับการ
ให้บริการ
ประชาชนเป็น
อย่างดี 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ที ่

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการอาชีพ
การเลีย้งสัตว์ เช่น วัว 
กระบือ หมู เปด็ ไก่,เลี้ยง
ปลา ฯลฯ  หมู่ที่ 1 - 15  

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

ประชาชนกลุ่ม 
เกษตรกรต้าบล
คอนสวรรค์  
จ้านวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนของ
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงกรมีอาชีพเสริม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมเพิม่
รายได้ใน
ครัวเรือน 

 

ส้านักปลดั 

2 โครงการอบรมพัฒนา
อาชีพไฟฟูาช่างเครื่องกล
การเกษตร หมู่ที่ 1 - 15 

เพิ่มพูนความรู้ให้กับ
เกษตรกรด้านไฟฟูา
ช่างเครื่องกล
การเกษตร 

จัดอบรมให้กับ
เกษตรกร หมู่ที่  
1 - 15 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้ด้านเครื่อง
ไฟฟูาช่างเครื่องกล
การเกษตร ร้อยละ 
80 

เกษตรกรมีทักษะ
ความรู้และมี
อาชีพเสริมอีกทั้ง
ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

ส้านักปลดั 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ที ่

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

๓ โครงการส่งเสริมให้ความรู้
ตามแนวพระราชด้าริ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

เพื่อส่งเสริม
ประชาชนไดม้ีความ
กินดีอยู่ดีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชน  
ม. 1 - 15  
ต้าบลคอนสวรรค ์

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

ร้อยละของโครงการ
ส่งผลเป็นประโยชน์
สุขต่อประชาชนร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีความ
กินดีอยู่ด ี

 

ส้านักปลดั 

๔ โครงการส่งเสริมอาชีพ
ปลูกถั่วเขียวหลังเก็บเกี่ยว
ข้าวนาป ี

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
หลังการเก็บเกี่ยว
ข้าวนาปีแก่เกษตร 

เกษตรกรผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ๒๐,๐๐๐ เกษตรกรมีอาชีพ
เสรมิเพิ่มรายได้ 
ร้อยละ 80 

เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้ในปลูกถั่ว
เขียว 

 

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ที ่

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

5 โครงการอบรมส่งเสรมิการ
ผลิตขา้วนาปี  

๑.เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้และความ
เข้าใจเรื่องการผลติ
ข้าวนาปีอย่าง
เหมาะสมตลอดทั้ง
ขบวนการ 
2.เพื่อลดความเสี่ยง
และเพิ่มผลผลิตข้าว 
3.เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพแก่
เกษตรกร 
4.กระตุ้นให้
เกษตรกรมีแนวคิด 
ที่ดีในการประกอบ
อาชีพ 

 

อบรมเกษตรกรใน
ต้าบลคอนสวรรค์
ทุกๆ หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลผลติข้าวนาปี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ 

๑.เกษตรกรน้า
ความรู้ไป
ปรับเปลีย่นจัดการ
แปลงนาข้าวให้
เหมาะสมกับสภาพ
แปลงได ้
๒.ลดต้นทุนการ
ผลิตขา้วนาปีแก่
เกษตรกรได ้
๓.เกษตรกรตื่นตัว
ในการจัดการแปลง
นาข้าวไปในทางที่ด ี

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ที ่

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

๖ โครงการอบรมการตรวจ
วิเคราะหด์ินและการท้า 
ปุ๋ยสั่งตัด 

1.ตรวจวิเคราะห์ดิน
ในพื้นที่ต้าบล 
2.ให้ความรู้การใช้
ปุ๋ยกับพืช ให้
เหมาะสมกับดิน 
3.เพื่อให้เกษตรกร
สามารถท้าปุ๋ยสั่งตดั
ให้เองได ้

1.ตรวจวิเคราะห์
ดินในต้าบล จ้านวน 
50 ชุด 
2.ผู้อบรมจ้านวน 
30 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกรสามารถ
ปลูกพืชตรงกับ
สภาพดิน  
ร้อยละ 80 

1.ใช้ข้อมูล
วิเคราะหด์ินที่ได้
เป็นฐานข้อมูลใน
การส่งเสริม
การเกษตรแก่
เกษตรกร 
2.เกษตรกรท้าปุ๋ย
สั่งตัด ลดต้นทุน
การใช้ปุ๋ยในไร่นา 

ส้านักปลดั 

๗ โครงการอบรมการผลติ
เชื้อไตรโคเดอม่า 

1.เพื่อให้ผูเ้ข้าอบรม
สามารถผลิตเช้ือไตร
โคเดอมา่ไดเ้อง 
2.ได้รับความรู้การ
ใช้งานของเชื้อ 
3.สามารถน้าเชื้อไป
ใช้กับพืชได้ 

1.ผูเ้ข้าอบรม 
จ้านวน 75 คน 
2.ผลิตเชื้อไตรโค
เดอม่า จ้านวน 
150 ถุง  
(ถุงละ 300 กรัม) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกรไดผ้ลผลติ
การเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

1.เกษตรใช้
ประโยชน์จากเชื้อ
ไตรโคเดอม่าในไร่
นาได ้
2.ลดปัญหาโรค
ไหม้ข้าวในพ้ืนท่ีได ้

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ที ่

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

๘ โครงการอบรมให้ความรู้
แก้ไขปัญหาหนีส้ิน 

เพื่อให้ประชาชน
การท้าบัญชี
ครัวเรือน ในเรื่อง
รายรับรายจ่าย  
ก็คือวิถีแห่งการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนา
ชีวิต ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนต้าบล
คอนสวรรค์ท้าบญัชี
ครัวเรือน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส้านักปลดั 

๙ โครงการส่งเสริมการ
รวมกลุม่ชุมชน เช่น 
- สร้างโรงสีข้าวชุมชน  
- สร้างยุ้งฉางข้าวชุมชม   
- สร้างเตาอบมวยนึ่งข้าว  
- เครื่องอัดฟาง 

เพื่อใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ชุมชน
เข้มแข็ง ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ของ
ประชาชน 

ประชาชน  
ม. 1 - 15 ต้าบล
คอนสวรรค ์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ขุมชนได้ใช้
ประโยชน์  
ร้อยละ 80 

ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ของ
ประชาชน 

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร 

 

ที ่

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

๑๐ โครงการจดัท้า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและ 
แหล่งน้้า) 

เพื่อด้าเนินตาม
นโยบาย ฯ 

ประชาชน  
ม.1 - 15 ต้าบล
คอนสวรรค ์

๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ประชาชนผู้ได้รับ
ประโยชนร์้อยละ
100 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ส้านักปลดั 

๑๑ โครงการระบบกระจาย
น้้าเพื่อการเกษตรด้วย
พลังงานแสงอาทิตย ์
หมู่ที่ 4 

 

เพื่อใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ให้มี
ประโยชน ์

ระบบกระจายน้้า
เพื่อการเกษตรด้วย
พลังงานแสงอาทิตย ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้ได้รับ
ประโยชนร์้อยละ
100 

ลดพลังงานไฟฟูา ส้านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร 

 

ที ่

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1๒ โครงการก้าจดัวัชพืชต่าง
ห้วย,หนองน้้า,คลอง, 
บึงสาธารณะ หมู่ที่ 6 

 

 

เพื่ออนุรักษ์แหล่ง
น้้า 

โครงการก้าจดั
วัชพืชต่างห้วย,
หนองน้้า,คลอง, 
บึงสาธารณะ 
หมู่ที่ 6 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ 100  

น้้าไม่เน่าเสยีใช้
ประโยชนไ์ด้นาน 

ส้านักปลดั 

1๓ โครงการจดัท้า
แผนพัฒนาการเกษตร
ระดับต้าบล 

เพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนา
เกษตรระดับต้าบล 

แผนพัฒนา
การเกษตรระดับ
ต้าบล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

สามารถ
พัฒนาการเกษตร
ระดับต้าบลได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร 

 

ที ่

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1๔ โครงการส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจ้า 
ต้าบลคอนสวรรค ์

เพื่อใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ให้มี
ประโยชน ์

ระบบกระจายน้้า
เพื่อการเกษตรด้วย
พลังงานแสงอาทิตย ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้ได้รับ
ประโยชนร์้อยละ 
100  

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตร 

ส้านักปลดั 

1๕ โครงการส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝก 

เพื่อส่งเสริมการ
รักษาหน้าดิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม
การปลูกหญ้าแฝก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้ได้รับ
ประโยชนร์้อยละ 
100 

ส่งเสริมคนใน
ต้าบลพัฒนาหน้า
ดิน 

ส้านักปลดั 

1๖ โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูห้มู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้หมูบ่้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

2๐0,000 2๐0,000 2๐0,000 2๐0,000 2๐0,000 ประชาชนผู้ได้รับ
ประโยชนร์้อยละ
100 

ส่งเสริมคนใน
ต้าบลใหไ้ด้รับการ
เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน 

ส้านักปลดั 

1๗ โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมฝายตาม
พระราชด้าริ ฯ 

เพื่อแก้ไขปัญหาฝาย
กั้นน้้าช้ารุด และ
ซ่อมแซมให้มสีภาพ
ที่ใช้งานได้ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการก่อสร้าง
และซ่อมแซมฝาย
ตามพระราชด้าริ ฯ 

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ประชาชนผู้ได้รับ
ประโยชนร์้อยละ 
100 

ช่วยให้มีการกัก
เก็บน้้าเพื่อ
น้ามาใช้ใน
การเกษตร   

ส้านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ที ่

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการดูแลรักษาภูมิ
ทัศน์ที่สาธารณประโยชน์ 
อบต. คอนสวรรค ์

 

เพื่อรักษาภูมิทัศน์ท่ี
สาธารณประโยชน์
พื้นทีต่้าบล 
คอนสวรรค ์

โครงการดูแลรักษา
ภูมิทัศน์ที่สาธารณะ
ประโยชน์ อบต. 
คอนสวรรค ์

 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของโครงการ
ส่งผลเป็นประโยชน์
สุขต่อประชาชนร้อย
ละ 80 

พื้นที่สาธารณะได้
ใช้ประโยชน ์

ส้านักปลดั 

2 โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

เพื่อส่งเสริม
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก 

โครงการ
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของโครงการ
ส่งผลเป็นประโยชน์
สุขต่อประชาชนร้อย
ละ 80 

จ้านวนอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

ส้านักปลดั 

3 โครงการร่วมใจปลูกปาุ 
โล่ใหญ่ชัยภูม ิ

เพื่อปูองผืนปุาโล่
ใหญ่ชัยภูม ิ

โครงการร่วมใจปลูก
ปุาโล่ใหญ่ชัยภูม ิ

 

 

10,000 
 

 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของโครงการ
ส่งผลเป็นประโยชน์
สุขต่อผืนปุาร้อยละ 
80 

ปุาโล่ใหญ่ชัยภูมิมี
ความอุดมสมบูรณ ์

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ที ่

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

๔ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริฯ  

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด้าริฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของโครงการ
ส่งผลเป็นประโยชน์
ร้อยละ 80 

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช ให้มีความ
หลากหลาย 

ส้านักปลดั 

๕ โครงการอนุรักษส์ภาพปุา
ไม้ในพ้ืนท่ีต้าบล 
คอนสวรรค ์

เพื่ออนุรักษ์สภาพ
ปุาไม้ในพ้ืนท่ีต้าบล
เพื่อให้ชุมชนมีความ
รักในปุาไม้และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
สภาพปุาไม้ในพ้ืนท่ี
ต้าบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของโครงการ
ส่งผลเป็นประโยชน์
สุขต่อผืนปุาร้อยละ 
80 

อนุรักษ์สภาพปุา
ไม้ในพ้ืนท่ีต้าบลให้
มีความอุดม
สมบูรณ ์

ส้านักปลดั 

๖ โครงการบ้ารุงรักษาต้นไม้
ในวันรักต้นไม ้

เพื่อจัดกิจกรรมการ
บ้ารุงรักษาต้นไม้ใน
วันรักต้นไม ้

โครงการบ้ารุงรักษา
ต้นไม้ในวันรักต้นไม ้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของโครงการ
ส่งผลเป็นประโยชน์
สุขต่อประชาชนร้อย
ละ 80 

บ้ารุงรักษาต้นไม้
ในวันรักต้นไม ้

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ที ่

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

๗ โครงการปลูกปุาเฉลิม 
พระเกียรต ิ

เพื่ออนุรักษ์สภาพ
ปุาไม้ในพ้ืนท่ีต้าบล 

เพื่ออนุรักษฟ์ื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยวและ
ภูมิทัศน์ในชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของโครงการ
ส่งผลเป็นประโยชน์
สุขต่อผืนปุาร้อยละ 
80 

อนุรักษ์สภาพปุาไม้
และปลูกต้นไม้
เพื่อให้ปุาไม้ใน
พื้นที่ต้าบลมีความ
อุดมสมบรูณ ์

ส้านักปลดั 

๘ โครงการรักน้้า รักปุา 
รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิม
พระเกียรติ ฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการรักน้า้ 
รักปุา รักษาแผ่นดิน 
เพื่อเฉลิมพระ
เกียรตฯิ 

โครงการรักน้้า รัก
ปุา รักษาแผ่นดิน 
เพื่อเฉลิมพระ
เกียรตฯิ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของโครงการ
ส่งผลเป็นประโยชน์
สุขร้อยละ 80 

อนุรักษ์ปุาไม้ รักษา
น้้า และรักษาความ
อุดมสมบรูณ์ของ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ 

ส้านักปลดั 

๙ โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแหล่ง
ท่องเที่ยวและภูมิทัศน์ 
ในชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยวและ
ภูมิทัศน์ในชุมชน 

โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยวและ
ภูมิทัศน์ในชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของโครงการ
ส่งผลเป็นประโยชน์
สุขร้อยละ 80 

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวด 
ล้อมแหล่งท่อง 
เที่ยวและภูมิทัศน์
ในชุมชนให้อยู่
ต่อไป 

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพให้กับผู้ปุวย
เอดส ์ 
 

เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวย
ให้สามารถมีชีวิตอยู่
ได้ด้วยตนเอง 

ผู้ปุวยและผู้
ติดเชื้อเอดส ์
ในเขตพื้นท่ี
ต้าบล 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

ผู้มีสิทธิไดร้ับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้ปุวยได้รับการ
ดูแลและท้าการ
รักษา/อยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ส้านักปลดั 

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุให้มี
การด้ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ต้าบล 
 
 

12,000,000 
 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ผู้มีสิทธิไดร้ับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นหลังจาก
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ส้านักปลดั 

3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ  
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้พิการให้มี
การด้ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้พิการในเขต
พื้นที่ต้าบล 
 
 

5,๐๐๐,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ผู้มีสิทธิไดร้ับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น หลังจาก
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ส้านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ

333 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานงบกลาง  : งานงบกลาง   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 เงินสมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่น 
หรือพ้ืนท่ี อบต. 
คอนสวรรค ์

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ต้าบล เพื่อ
ด้าเนินงานต่างๆ และ
สนับสนุนการด้าเนิน
โครงการ ดังน้ี 
๑. สนับสนุนหน่วย
บริการหรือสถาน
บริการ หรือหน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
๒. สนับสนุนกลุม่หรือ
องค์กรประชาชน หรือ
หน่วยงานอื่นๆ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

120,000 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของ
กองทุนหลัก 
ประกัน
สุขภาพได้รับ
เงินสมทบ 

ประชาชนมี
สุขภาพดีถ้วน
หน้า 

ส้านักปลดั 

 

 

 

 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕ เงินส้ารองจ่าย เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเพื่อใช้
จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมี
สาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือการบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ี
ต้าบล 

7๐0,000 
 

7๐0,000 
 

7๐0,000 
 

7๐0,000 
 

7๐0,000 
 

ผู้มีสิทธิไดร้ับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ
เยียวยาและ
แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
หากเกิดกรณี
ฉุกเฉินท่ีมี 
สาธารณภัย
เกิดขึ้น 

ส้านักปลดั 

๖ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายสมทบ
กองทุนประกันสังคม 
ให้กับพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบล 
คอนสวรรค ์

พนักงานจ้าง
ขององค์การ
บริหาร 
ส่วนต้าบล 
คอนสวรรค ์
 
 

16๐,๐00 
 

16๐,๐00 16๐,๐00 16๐,๐00 16๐,๐00 พนักงานจ้าง
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลคอน
สวรรค ์มีสิทธิ 
ได้รับเงิน
ช่วยเหลือร้อย
ละ ๑๐๐ 

พนักงานจ้าง
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลคอน
สวรรค์ ไดร้ับเงิน
ช่วยเหลือจาก
กองทุน
ประกันสังคม 

ส้านักปลดั 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗ เงินช่วยพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นเงิน
พิเศษกรณีที่พนักงาน
ส่วนต้าบล ผู้รับ
บ้านาญ ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างถึงแก่
ความตาย 

พนักงานส่วน
ต้าบล ผูร้ับ
บ้านาญ 
ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต้าบล 
คอนสวรรค ์

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

พนักงานส่วน
ต้าบล ผูร้ับ
บ้านาญ 
ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลคอน
สวรรคม์ีสิทธิ
ได้รับเงิน
ช่วยเหลือร้อย
ละ ๑๐๐ 

พนักงานส่วน
ต้าบล ผูร้ับ
บ้านาญ ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลคอน
สวรรค์ ไดร้ับ
การช่วยเหลือ 
เป็นเงินพิเศษ
กรณีที่พนักงาน
ส่วนต้าบล ผู้รับ
บ้านาญ ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างถึง
แก่ความตาย 

ส้านักปลดั 

 

 

 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค ์จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๘ เงินสมทบกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อสมทบกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

กองทุน
บ้าเหน็จ
บ้านาญ
ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

4๐0,000 
 

4๐0,000 
 

4๐0,000 
 

4๐0,000 
 

4๐0,000 
 

ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
ผู้มีสิทธิไดร้ับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ได้รับ
เงินช่วยเหลือ
จากกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

ส้านักปลดั 

๙ เงินสมทบกองทุน
ส้ารองเลี้ยงชีพส้าหรับ
ลูกจ้างประจ้าของส่วน
ราชการ ซึ่งจดทะเบียน
แล้ว (กสจ.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนส้ารอง
เลี้ยงชีพส้าหรับ
ลูกจ้างประจ้าของ
ส่วนราชการ ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว (กสจ.) 

กองทุนส้ารอง
เลี้ยงชีพ
ส้าหรับ
ลูกจ้างประจ้า
ของส่วน
ราชการ ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว 
(กสจ.) 

 

10,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ ลูกจ้างประจ้า
ของส่วน
ราชการ  
ผู้มีสิทธิไดร้ับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ลูกจ้างประจ้า
ของส่วนราชการ 
ได้รับเงิน
ช่วยเหลือจาก
กองทุนส้ารอง
เลี้ยงชีพส้าหรับ
ลูกจ้างประจ้า
ของส่วนราชการ 
ซึ่งจดทะเบียน
แล้ว (กสจ.) 

ส้านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ 
ส าหรับประสานโครงการ 

พัฒนาอ าเภอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )          
                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 



 

๓๓๘ 
 

แบบ ผ.05 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) 

ส าหรับ ประสานโครงการอ าเภอ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้้าประปา)   

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีต คลองส่งน้้า
เพื่อการเกษตร  หมู่ที่ 
11 

 

-เพื่อใช้ในการระบายน้้า
ใช้ท้าการเกษตร ใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

 

-กว้าง 1.00 
เมตร ยาว 
2,000 เมตร 
ลึก 2.50 เมตร 

 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -ราษฎรตา้บล
คอนสวรรค์   
ซึ่งขาดแคลน
น้้าใช้ท้า
การเกษตร ท้า
ให้ราษฎรมีน้้า
ใช้ส้าหรับ
อุปโภค-
บริโภคไดร้้อย
ละ 80 

 

-ไม่มีปญัหาขาด
แคลนน้้าใช้ท้า
การเกษตร ท้าให้
ราษฎรมีน้้าใช้
ส้าหรับอุปโภค-
บริโภค 

 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๓๙ 
 

แบบ ผ.05  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) 

ส าหรับ ประสานโครงการอ าเภอ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้้าประปา)   

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการขุดลอกหนอง
ผักชี หมู่ที่ 15 
 

-เพื่อใช้ในการระบายน้้า
ใช้ท้าการเกษตร ใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

เนื้อท่ี 11 ไร ่ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 -ราษฎรตา้บล
คอนสวรรค์
และต้าบล
ใกล้เคียง มีน้้า
เพื่อใช้ใน
การเกษตร 
อุปโภคบรโิภค
และลดปัญหา
น้้าท่วม ร้อย
ละ 80 

-ไม่มีปญัหาขาด
แคลนน้้าใช้ท้า
การเกษตรอุปโภค
บริโภคและปญัหา
น้้าท่วม 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๔๐ 
 

แบบ ผ.05  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 –พ.ศ. 2570) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าเภอ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้้าประปา)   

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างฝาย
กั้นน้้าล้าห้วยประดู่ช่วง
นานางเถาวรรณ์ ถึง 
นานายสืบพงษ์ พุทธ
เสน หมู่ที่ 1 
  

-เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ฝายกั้นน้้าล้า
ห้วยประดู ่
(ตามแบบ มข.
2527) 
 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 -ประชาชนผู้ที่
ท้าการเกษตร
ร้อยละ 80 
ของเกษตรใน
พื้นที ่

-เกษตรกรในพ้ืนท่ีมี
น้้าเพื่อท้า
การเกษตรตลอด 
ทั้งป ี

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๔๑ 
 

แบบ ผ.05 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าเภอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้้าประปา)   

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลองส่งน้้า
ล้าห้วยเสียวไปหนอง
ทอนระหว่าง นานายยศ 
กลิ่นขจร  กับนานาง
พรมพร  คาดบัว  
หมู่ที่ 3  

-เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 
 

-กว้าง 4 ม. ยาว 
15 ม. หนา 
0.15 ม.  
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 -ราษฎรได้รบั
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไป –มาและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

-เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ
ประชาชน 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๔๒ 
 

แบบ ผ.05 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าเภอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้้าประปา)   

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหนองทอน-โคก
หนองม่วง หมู่ที่ 4 

-เพื่อการสัญจร
สะดวกสบาย 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสาย
บ้านหนองทอน-
โคกหนองม่วง 
๔.00 ม. x
๑,๔๐๐ ม. 
หนา 0.10 ม. 
หมู่ที่ 4 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 -ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

-ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวกและ
ใช้การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๔๓ 
 

แบบ ผ.05 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าเภอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้้าประปา)   

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการขุดลอกคลอง
หนองหลวงใหญ ่
  

-เพื่อก้าจัดวัชพืชและ
เพื่อไม่ให้คลองตื่นเขิน 

ขุดลอกคลอง
หนองหลวง
ใหญ่ 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 -ประชาชน
ผู้รับประโยชน์
ละ 100 

-ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
คลองสาธารณะ
มากมาย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

๓๔๔ 
 

แบบ ผ.05 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าเภอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้้าประปา)   

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน้้าล้าน้้าก่้า-บ้านโนน
ขุนทิพย์ หมู่ที่  7  

-เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ
น้้าใช้ในการท้า
การเกษตร ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 
 

ระยะทาง  2 
กิโลเมตร 

1,500,000 
 
 

1,500,000 1,500,000 
 
 

1,500,000 
 
 

1,500,000 -ราษฎรบ้านโนน
ขุนทิพย์ หมู่ที่ 7 
มีน้้าเพื่อใช้ใน
การเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 
ร้อยละ 80 

-ไม่มีปญัหา
ขาดแคลนน้้า
ใช้ท้า
การเกษตร
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

๓๔๕ 
 

แบบ ผ.05 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าเภอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้้าประปา)   

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนองแวง หมู่ที่ ๙ 

-เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสาย
หนองแวง 
ขนาด 5x 1,00
๐ เมตรหนา 
๐.๑๕ ม. 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 -ประชาชนผู้ที่ใช้
เส้นทางร้อยละ 
100 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

-ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

๓๔๖ 
 

แบบ ผ.05 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าเภอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้้าประปา)   

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนองแวง 
หมู่ที่ ๙ 

-เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสาย
หนองแวง 
ขนาด 5x 1,00
๐ เมตรหนา 
๐.๑๕ ม. 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 -ประชาชนผู้ที่ใช้
เส้นทางร้อยละ 
100 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

-ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

๓๔๗ 
 

แบบ ผ.05 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าเภอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้้าประปา)   

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้าง
สะพานลา้ห้วยเสียว 
บริเวณ นานางทิศ  ชุม
ชัย  หมู่ที่ 14 
 

-เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

จ้านวน 1 จุด 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -ราษฎรได้รบั
ความสะดวกใน
การสญัจรไป –
มา 

-เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจรของ
ประชาชน 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

๓๔๘ 
 

แบบ ผ.05 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าเภอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้้าประปา)   

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร จาก
หนองบัว-หนองหลวง 
หมู่ที่ 14 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
พื้นที ่

-ความยาว
ประมาณ 
3,000 เมตร 

 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ทาง
ร้อยละ 100 

-มีไฟฟ้าส่อง
แสงสว่าง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

๓๔๙ 
 

แบบ ผ.05 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าเภอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้้าประปา)   

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอกแหล่ง
น้้า หมู่ที่ 15  
หนองหัวบุ้ง 
 

-เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ
น้้าใช้ในการท้า
การเกษตร  

หนองหัว บุ้ง 
เนื้อท่ี 7 ไร ่
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

-เกษตรกร
ได้รับน้า้เพื่อ
ท้าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

ขุดลอก
แหล่งน้้า 
หมู่ที่ 15 
หนองหัว
บุ้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

๓๕๐ 
 

แบบ ผ.05 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 –พ.ศ.2570) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าเภอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้้าประปา)   

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการขุดลอกแหล่ง
น้้า หมู่ที่ 15 หนองอ้อ
ท่าแฮ 
 

-เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ
น้้าใช้ในการท้า
การเกษตร ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

หนองอ้อท่าแฮ 
เนื้อท่ี 10 ไร ่
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

-เกษตรกร
ได้รับน้า้เพื่อ
ท้าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

๓๕๑ 
 

แบบ ผ.05 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าเภอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้้าประปา)   

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการขุดลอกแหล่ง
น้้า หมู่ที่ 15 คลอง
หนองโง้งน้อย  
 

-เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ
น้้าใช้ในการท้า
การเกษตร ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

คลองหนองโง้ง
น้อย เนื้อท่ี 11 
ไร ่
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -ประชาชน
ผู้รับประโยชน์
ละ 100 

-เกษตรกร
ได้รับน้า้เพื่อ
ท้าการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

15 โครงการขุดลอกสระ
ประมง หมู่ที่ ๕ 

เพื่อเก็บกัก 
น้้าใช้ในการ 
เกษตร 

โครงการขุดลอก
สระประมง 
พื้นที่ 20 ไร ่

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

เกษตรกรใน
พื้นที่มีน้้าเพื่อ
ท้าการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างฝายน้้า
ล้นกั้นล้าห้วยเสยีว  
หมู่ที่ 5 

เพื่อเก็บกัก 
น้้าใช้ในการ 
เกษตร 

จ้านวน 2 จุด 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชนล์ะ 
100 

เกษตรกรใน
พื้นที่มีน้้าเพื่อ
ท้าการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 



 

๓๕๒ 
 

แบบ ผ.05 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าเภอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการต่อเติม 
ปรับปรุงอาคาร การ
กุศล แหล่งท่องเที่ยว
นครกาหลง 
(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

-เพื่อต่อเติม ปรับปรุง
อาคาร การกุศล แหล่ง
ท่องเที่ยวนครกาหลง 

อาคาร การกุศล 
แหล่งท่องเที่ยว
นครกาหลง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -ร้อยละของ
ประชาชนและ
นักท่องเทียวท่ี
รู้จักเข้ามา
ท่องเที่ยวร้อยละ
80 

-นักท่องเที่ยว
ได้เรียนรู้และ
ศึกษาแหล่ง
โบราณ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

18 โครงการซ่อมแซมประตู
เมืองนครกาหลง 

-เพื่อส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวและสินค้า
ผลิตภณัฑ์ รวมถึง
เผยแพร่ประเพณี
ท้องถิ่นของอ้าเภอ 
คอนสวรรค ์

โครงการ
ซ่อมแซมประตู
เมืองนครกาหลง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -ร้อยละของ
ประชาชนและ
นักท่องเทียวท่ี
รู้จักเข้ามา
ท่องเที่ยวร้อยละ 
80 

-นักท่องเที่ยว
ได้เรียนรู้และ
ศึกษาถึง 
ประเพณี
ท้องถิ่นของ
อ้าเภอคอน
สวรรค ์
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

 
 

 



 

๓๕๓ 
 

แบบ ผ.05 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าเภอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์
บ้านคอนสวรรค์ ม. 11  
 

-เพื่อปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์บ้าน 
คอนสวรรค์ ม. 11  

จ้านวน 1 หลัง 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน ์
ร้อยละ 
100 

-เพื่อให้
อาคารใช้
งานได้
ตามปกต ิ
 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
นานางหอมหวล ทวี
แปลงไปสดุเขตบ้าน
จอก หมู่ที่ 1 ถึงเขต
ติดต่อ ต.โคกมั่งงอย อ.
คอนสวรรค์  
จ.ชัยภูม ิ
 

-เพื่อใช้ในการสัญจร  
ฯลฯ 

ก่อสร้างถนน 
คสล.ขนาด  
กว้าง 5 ม.  
หนา 0.15 ม. 
ยาว 200 ม. 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -ประชาชนผู้
ที่ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 80 
ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

-ประชาชน
ได้ใช้
เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคมใน
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 

๓๕๔ 
 

แบบ ผ.05 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าเภอ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ส่องแสงสว่างสาธารณะ
ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
ประกอบชุดเดยีวกันไม่
น้อยกว่า 60 วัตต์  
เพื่อความปลอดภัยใน
การเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวนครกาหลง
พระใหญ่ใบเสมา  
(โครงสร้างพ้ืนฐาน) 

- เพื่อความปลอดภยัใน
การเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวนครกาหลง
พระใหญ่ใบเสมา  

 

โครงการติดตั้ง
โคมไฟส่องแสง
สว่างสาธารณ
ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
ประกอบชุด
เดียวกันไม่น้อย
กว่า 60 วัตต์
จ้านวน 172 
ต้น 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 -ร้อยละของ
ประชาชนและ
นักท่องเทียวท่ี
รู้จักเข้ามา
ท่องเที่ยวร้อย
ละ 80 

-นักท่องเที่ยว
ได้เรียนรู้และ
ศึกษาแหล่ง
โบราณ 

กองช่าง 

 
 
 



 

๓๕๕ 
 

แบบ ผ.05 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าเภอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ส่องแสงสว่างสาธารณ
ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
ประกอบชุดเดยีวกันไม่
น้อยกว่า 50 วัตต์ และ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
นครกาหลงพระใหญ่ใบ
เสมา บ้านคอนสวรรค์ 
จ้านวน 152 ต้น 
(โครงสร้างพ้ืนฐาน) 

- เพื่อความปลอดภยัใน
การเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวนครกาหลง
พระใหญ่ใบเสมา  

 

โคมไฟส่องแสง
สว่างสาธารณ
ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
ประกอบชุด
เดียวกันไม่น้อย
กว่า 50 วัตต์
จ้านวน 152 
ต้น 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 -ร้อยละของ
ประชาชนและ
นักท่องเทียวท่ี
รู้จักเข้ามา
ท่องเที่ยวร้อย
ละ 80 

-นักท่องเที่ยว
ได้เรียนรู้และ
ศึกษาแหล่ง
โบราณ 

กองช่าง 

 



๓56 
 

 

 

 

 

บัญชีครุภัณฑ์ฯ 

 

 

 

 

 
                                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )          

                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 



 

๓๕๗ 

 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ.๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖6  

(บาท) 

๒๕๖7  

(บาท) 

๒๕๖8  

(บาท) 

๒๕๖9  

(บาท) 

๒๕70  

(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

- งานบริหารทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อจัดหาตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต 
จ านวน ๑ หลัง โดยมีคุณลักษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

ส านักปลัด 

 

2 แผนงานเคหะและชุมชน      

- งานไฟฟ้าถนน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ   

เพื่อจัดหาโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ 
พร้อมติดตั้ง จ านวน ๓ ชุดๆ ละ 
๓๓,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  

-  ชุดไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่าง ขนาดแผงโว
ล่า ๑๓๐ วัตต์, แบตเตอร์ ชนิดแห้ง ๑๒ 
๔๕ AH, ตู้ควบคุมการท างานแบบกันนี้
ได้ เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ ๑๐ แอมป์, เสา
เหล็ก ขนาด ๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อม
ตอมอ่ จัดหาโดยสืบราคาตามทอ้งตลาด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง 

3 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องแสกนลายนิ้วมอื ชนิด
บันทึกเวลาเข้าออกงาน 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 ส านักปลัด 

แบบ ผ.๐๓ แบบ ผ.๐๓ 



 

๓๕๘ 

 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ.๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖6  

(บาท) 

๒๕๖7  

(บาท) 

๒๕๖8  

(บาท) 

๒๕๖9  

(บาท) 

๒๕70  

(บาท) 

4 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000                                                                                       กองการศึกษาฯ 

5 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซ้ือโพเดียมไม้บรรยาย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ 

6 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซ้ือตู้เอกสารบานทึบ  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ 

7 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กบานทึบ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด 

8 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กบานทึบ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองคลัง 

9 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400  ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 110 
กิโลวัตต ์

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส านักปลัด 

10 แผนรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ดับเพลิง 

เพื่อจัดหาชุดดับเพลิง จ านวน 5 ช ุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 

แบบ ผ.๐๓ แบบ ผ.๐๓ 



 

๓๕๙ 

 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ.๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖6  

(บาท) 

๒๕๖7  

(บาท) 

๒๕๖8  

(บาท) 

๒๕๖9  

(บาท) 

๒๕70  

(บาท) 

11 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อจัดหาเครื่องรับส่งวิทยุ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ส านักปลัด 

12 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาเตน็ท์ ทรงโค้ง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 8 เมตร สูง 2.5 เมตร  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 

13 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อจัดหาจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ 

14 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อจัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองการศึกษาฯ 

15 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเคร่ืองพ่นเคมีชนิดฝอยละออง 
(ULV) สะพายหลัง 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 ส านักปลดั 

16 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ าได้ 
3,800 ลิตรต่อนาที 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 กองช่าง 

แบบ ผ.๐๓ แบบ ผ.๐๓ 



 

๓๖๐ 

 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ.๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖6  

(บาท) 

๒๕๖7  

(บาท) 

๒๕๖8  

(บาท) 

๒๕๖9  

(บาท) 

๒๕70  

(บาท) 

17 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 50,000 50,000 50,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 

18 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองคลัง 

19 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองการศึกษาฯ 

20 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ส านักปลดั 

21 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ส านักปลดั 

22 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 



 

๓๖๑ 

 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ.๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖6  

(บาท) 

๒๕๖7  

(บาท) 

๒๕๖8  

(บาท) 

๒๕๖9  

(บาท) 

๒๕70  

(บาท) 

23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จ านวน 12 
เครื่อง 

8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 ส านักปลดั 

24 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษาฯ 

25 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลดั 

26 

 

 

แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะขาวอเนกประสงค์ จ านวน 20 ตัว
เพื่อใช้ในการฝึกอบรม ประชุม และ
ให้บริการประชาชน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ส านักปลดั 

27 

 

แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้พลาสติก จ านวน 200 ตัว 
เพื่อใช้ในการฝึกอบรม ประชุม และ
ให้บริการประชาชน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๓ 



 

๓๖๒ 

 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ.๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6  

(บาท) 

๒๕๖7  

(บาท) 

๒๕๖8  

(บาท) 

๒๕๖9  

(บาท) 

๒๕70  

(บาท) 

28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

จัดซ้ือโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 น้ิว ราคา
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 19,000 บาท  

19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 ส านักปลัด 

29 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซ้ือรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต ์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ราคาต่อหน่วยรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 850,000 บาท  
แบบดับเบิ้ลแค็บ  
(1) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู  
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต  

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ส านักปลัด 

30 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซ้ือรถยนต์โดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 
ราคาต่อหน่วยรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 1,358,000 
บาท 

1,358,000 1,358,000 1,358,000 1,358,000 1,358,000 ส านักปลัด 

แบบ ผ.๐๓ 



 

๓๖๓ 

 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ.๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6  

(บาท) 

๒๕๖7  

(บาท) 

๒๕๖8  

(บาท) 

๒๕๖9  

(บาท) 

๒๕70  

(บาท) 

31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

โครงการจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส 
ขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ 
ติดท้าย และเทรลเลอร์ลากจูง  
งบประมาณรวม  ๔๑๖,๙๐๐  บาท  
แยกเป็นเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ 
ฟุต จ านวน ๒ ล าๆ ละ 12๗,5๐๐ 
บาท รวมทั้งสิ้น ๒๕5,๐๐๐ บาท   
เทรลเลอร์ส าหรับบรรทุกลากจูงเรือ  
จ านวน ๒ คันๆ ละ 80,95๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น ๑61,9๐๐ บาท 

416,900 416,900 416,900 416,900 416,900 ส านักปลัด 

32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 
จ านวน 2 หลังๆ ละ 4,800 บาท 

9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 กองคลัง 

33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กสองบานเปิด-ปิด จ านวน 5 
หลังๆ ละ 5,700 บาท  

28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 กองคลัง 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 



 

๓๖๔ 

 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ.๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6  

(บาท) 

๒๕๖7  

(บาท) 

๒๕๖8  

(บาท) 

๒๕๖9  

(บาท) 

๒๕70  

(บาท) 

34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    งานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะคอมพิวเตอร์ (โต๊ะไม้อัด) มีชั้นวาง
คีย์บอร์ด วางซีพียู จ านวน 1 ตัว 

2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 ส านักปลดั 

35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    งานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็ก 
ทรอนิกส ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า 
(18 หน้า/นาที)  

2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 กองคลัง 

36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้ท างาน พนักพิงสูง จ านวน 1 ตัว 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ส านักปลดั 

37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างานเหล็ก 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดั 

38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างานเหล็ก 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดั 

39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้ท างาน พนักพิงสูง จ านวน 1 ตัว 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ส านักปลดั 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 



 

๓๖๕ 

 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ.๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6  

(บาท) 

๒๕๖7  

(บาท) 

๒๕๖8  

(บาท) 

๒๕๖9  

(บาท) 

๒๕70  

(บาท) 

40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง ปั๊มลมแบบสายพาน 4 HP ขนาด  
36 ลิตร  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง ตู้เช่ือม ขนาด 2 หัวเชื่อม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เครื่องตัดเหล็ก (ไฟเบอร์) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง ชุดตัดเหล็ก (แก๊ส) พร้อมอุปกรณ ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เลื่อยวงเดือน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง สะหว่านเจาะเหล็ก (แท่น) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจีย (ลูกหนู) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 



 

๓๖๖ 

 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ.๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6  

(บาท) 

๒๕๖7  

(บาท) 

๒๕๖8  

(บาท) 

๒๕๖9  

(บาท) 

๒๕70  

(บาท) 

47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง สะหว่านโรตารี่  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง สะหว่านเจาะเหล็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เลื่อยยนต ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง ชะแลงข้ออ้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง ปั๊มล้างอัดฉีดรถยนต ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง ลอกพร้อมขา 3 ตัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เครื่องตัดหญ้า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 



 

๓๖๗ 

 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ.๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6  

(บาท) 

๒๕๖7  

(บาท) 

๒๕๖8  

(บาท) 

๒๕๖9  

(บาท) 

๒๕70  

(บาท) 

54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง รถเข็นล้อคู่ (ดั้ม)  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง ชุดบล็อกประแจ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง ชุดประแจปากตาย No. 10 – No. 32 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง ค้อนปอนด์ 6 ปอนด ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง ค้อนปอนด์ 8 ปอนด ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง ประแจคอม้า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เลื่อยตดัเหล็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 



 

๓๖๘ 

 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ.๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6  

(บาท) 

๒๕๖7  

(บาท) 

๒๕๖8  

(บาท) 

๒๕๖9  

(บาท) 

๒๕70  

(บาท) 

61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง สกัดปากแบน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง สกัดปากแหลม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง มีดอีโตเ้หล็กแบน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง มีดตะขอ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จอบ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เสียม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 
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และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง กระบะผสมปูน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 



 

๓๖๙ 

 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ.๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6  

(บาท) 

๒๕๖7  

(บาท) 

๒๕๖8  

(บาท) 

๒๕๖9  

(บาท) 

๒๕70  

(บาท) 

68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เกียง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 
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และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง ถังผสมปูน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง บุ้งกี ๋ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 
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และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง บล็อกประแจกากบาท 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 



๓๗๐ 

 

                                                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )          
                                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

 
 
 
 

บทที่ ๕  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ 
แนวทางการพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



๓๗๑ 

 

                                                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )          
                                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

บทที ่5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน 
แหล่งน้้า และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ 
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

1. ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 

3. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน 
การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 

พัฒนา วางแผนส่งเสริมมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต้าบลคอนสวรรค ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้้า การบริหารกิจการขยะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการ 

1. ด้าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ให้แก่ อปพร. เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ความรู้และปลูกจิตส้านึกให้
ประชาชนมีความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือความมั่นคงของ
ชาติ 
2. พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์การให้พร้อมบริการประชาชน 

 



๓๗๒ 

 

                                                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )          
                                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๖ 
การติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗๓ 

 

                                                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )          
                                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

บทท่ี 6 
การติดตามและประเมนิผล 

        ๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

                    กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) มีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ  
การวางแผน (Planning)  การน้ าแผนไปปฏิบัติ  ( Implementation)  และการติดตามประเมินผล  
(Monitor and Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถด้าเนินการได้ดังนี้ 
                    ๑) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดท้าแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  
โดยตรวจสอบกระบวนการด้าเนินการว่า เป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ก้าหนด ไว้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่  
๑๕ พฤษภาคม 2562  เป็นกรอบในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล                     
                    ๒) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด้าเนินงานตามนโยบายของ  
องค์การบริหารส่วนต้าบล เป็นการประเมินผลการด้าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยออกแบบ
ส้ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

         ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

                  เป็นการประเมินผลที่ใช่ให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด้าเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้
ด้าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น้าไปสู่ความส้าเร็จตามแผนงานที่ก้าหนดไว้หรือไม่ มีผลส้าเร็จมากน้อย
เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไขด้วย
วิธีการใด เพ่ือให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก้าหนดไว้  
                  ๑) การติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ 
และข้ันตอนการด้าเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ก้ากับตัวชี้วัด 
                  ๒) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด้าเนินงานประจ้าปีและเพ่ิมเติม  

                  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต้าบลคอนสวรรค์ จะน้าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
โครงการ มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการด้าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายทีได้ก้าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งส้าคัญ 

                  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
                         ๑. ด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒ ประเภท คือ 
                                    ๑.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
                                    ๑.๒ แผนการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 
                         ๒. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                         ๓. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
ภาพรวม 



๓๗๔ 

 

                                                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )          
                                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

         ๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
                     ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
                                 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
                     องค์การบริหารส่วนต้าบลได้ด้าเนินการจัดท้าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท้าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการีติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด้าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด้าเนินการก้าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 

                     โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
                                 แบบที่ ๑ การก้ากับการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                 แบบที่  ๒ แบบติดตามผลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                 แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แบบประเมิน    
                                 คุณภาพของแผนพัฒนา  

                                 (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท้าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น) 
                     การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

                                (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
                                  การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต้าบลใช้การส้ารวจความพึงพอใจใน
การวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท้าให้
ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลในภาพรวม 

                     โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
                                  แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบล 

http://www.dla.go.th/


๓๗๕ 

 

                                                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )          
                                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

                                  แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ  
 
         ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
                     ๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
                     ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด้าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
                      ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท้าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
                      ๓. ปัญหาอาจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ้ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท้าได้
ยากและบางเรื่องอาจท้าไม่ได้    
                      ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
                      หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ในขั้นตอนการจัดท้าแผนนั้น เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยค้านึงถึงหลักประชา
รฐัผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส้าคัญ ในส่วนของ การน้าแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมา
พบว่าการด้าเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการด้าเนินงาน โดยเฉพาะ
โครงการก่อสร้างทั้งถนน ทางเท้า และท่อระบายน้้า อันเนื่องมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และสุดท้าย
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในทางปฏิบัติองค์การบริหารส่วนต้าบลได้ติดตามประเมินผล
การด้าเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นประจ้าทุกๆ เดือน เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  
ว่าอยู่ในขั้นตอนใด เป็นไปตามแผนการด้าเนินงานหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร พร้อมจัดท้ารายงาน
เสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ ให้
สามารถอ้านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการแก่ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

   
 
 

 

 

 

 

 

 


