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บทท่ี ๑ 

บทนํา 

องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ตามสถานการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดความขัดแย้งทางการเมืองและความวุ่นวายข้ึนในเขต
กรุงเทพมหานครและพ้ืนท่ีใกล้เคียงต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน  จนลุกลามไปสู่แทบทุกภูมิภาคของประเทศ ประชาชน
แตกแยกเป็นฝ่ายต่างๆ ขาดความสามัคคีและทัศนะคติไม่ตรงกันไม่เป็นมิตรต่อกัน บางครั้งเกิดความรุนแรงใช้กําลังและ
อาวุธสงครามเข้าทําร้ายประหัตประหารกันสวัสดิภาพและการดํารงชีวิตของประชาชนไม่เป็นปกติสุขการพัฒนา
เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองชะงักงันกระทบต่อการใช้อํานาจในทางนิติบัญญัติในทางบริหารและในทางตุลาการ
การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ผลนับเป็นวิกฤตการณ์ร้ายแรงท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน  แม้รัฐจะแก้ไขปัญหาหาด้วยกลไกและ
มาตรการทางกฎหมาย เช่น นํากฎหมายเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในภาวะต่างๆ มาบังคับใช้ยุบสภา   ผู้
แทนราษฎรและจัดให้มีการเลือกต้ังท่ัวไปและฝ่ายท่ีไม่ได้เป็นคู่กรณี เช่น องค์กรธุรกิจ ภาคเอกชน องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง กองทัพ และวุฒิสภา ได้พยายามประสานให้มีการเจรจาปรองดองกันแต่ไม่เป็นผลสําเร็จ 
กลับจะเกิดข้อขัดแย้งใหม่ทางกฎหมายและทางการเมืองเป็นวังวนแห่งปัญหาไม่รู้จักจบสิ้นในขณะท่ีความขัดแย้งได้
ขยายตัวกว้างขวางออกไปและมีแนวโน้มจะรุนแรงมากข้ึนจนถึงข้ันจลาจลเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินความ
สะดวกสบายของประชาชนผู้สุจริตกระทบต่อการทํามาหากินและภาวะหนี้สินเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนา การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศการป ้อง กันภัยธรรมชาติ  ความเชื่ อ ถือในอํานาจรัฐความเชื่ อ ม่ัน ของนักลงทุน 
ต่างชาติและความศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ในท่ีสุดคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงจําเป็นต้องเข้ายึดและควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ ในท่ีสุดเป็นเหตุให้ 
บทบาทอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบมีความเป็นอิสระถูกจํากัดขอบเขตในการแสดงออกทางการเมืองและการ
แสดงความคิดเห็นพอสมควรแต่ยังคงใช้กรอบสําคัญในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยกําหนดกรอบความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายท่ีจะดําเนินในการบริหาร 
ด้านต่างๆตามอํานาจหน้าท่ีของตนเองประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะท่ีจําเป็นและรายได้ท่ีรัฐจัดเก็บให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน  การดําเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกๆ ด้านให้เกิดประโยชน์
สูงสุดมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน การวางแผนในการดําเนินการบริหารจึงเป็นกลไกท่ีสําคัญท่ีทําให้
การบริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทางการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสมดุลและมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลสามารถดําเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแก้ปัญหาได้ถูกจุด อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 
และทําให้บรรลุตามความมุ่งหมาย ท้ังนี้ เพ่ือให้การดําเนินการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุก ๆ  ด้านเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพ้ืนท่ีและมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอนการวางแผนในการดําเนินการ
บริหารงานจึงเป็นกลไกท่ีสําคัญท่ีทําให้การบริหารเป็นรูปแบบ และมีทิศทางการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสมดุล
และมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถดําเนินการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แก้ปัญหาได้ตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชน  อันจะส่งผลต่อประโยชน์แก่ส่วนรวมความเป็นมาและ
ความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 1 ข้อ 10 เป็นผลให้บทบาทอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมากไม่เพียงแต่มีหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานเท่านั้นแต่
ยังขยายบทบาทหน้าท่ีออกไปครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน
ท้ังยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ินมากข้ึนด้วยและรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดย
กําหนดกรอบความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอํานาจ
หน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะนอกจากนั้นพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ัน ตอนการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส ่วนท ้อง ถ่ิน พ.ศ .  2542 มาตรา 30 (4) และแผนการกระจายอํานาจให ้แก ่องค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ข้อ 5.2 กําหนดให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในสัดส่วนไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 20 ของรายได้ของรัฐท้ังหมดภายในปี พ.ศ. 2544 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของรายได้ของรัฐท้ังหมด 
ภายในปี พ.ศ. 2549 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งจึงจําเป็นท่ีจะต้องใช้ทรัพยากรรายได้ท่ีมีอยู่นั้นให้คุ้ม 
ค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากท่ีสุดแก่ประชาคมท้ังในปัจจุบันและอนาคตการวางแผนพัฒนาเป็นกลไก
สําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และ 17 จึงได้บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอํานาจหน้าท่ี ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน ของตนเองท้ังแผนพัฒนาระยะสั้นและระยะยาว
และเป็นกระบวนการ  ใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยกําหนดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเวลาให้บรรลุวัตถุประสงค์นโยบาย
และเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น การท่ีท้องถ่ินจะพัฒนาไปในทิศทางใดจําเป็นต้องมีการกําหนดวิสัย
ทัศน์หรือภาพในอนาคตและแปลงมาสู ่การปฏิบัติซ่ึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 กําหนดประเภทและความหมายของแผนพัฒนาท้องถ่ินไว้อย่างชัดเจนโดยแผนพัฒนา 
ท้องถ่ินมี 2 ประเภท คือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอําเภอ 
และแผนชุมชน นโยบายการพัฒนาท้องถ่ินโดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอีกด้วย 

ดังนั้น  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นกระบวนการการกําหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง  เนื่องจากเป็นแผนพัฒนาท่ีมุ่งสู่สภาพการณ์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต
และเป ็นแนวทางในการบรรลุ ถึงสภาพการณ ์นั้น บนพ้ืนฐานของการรวมรวมและวิ เคราะห ์ข ้อมูลอย ่าง 
รอบด้านและเป็นระบบเพ่ือเป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาให้มุ่งสู่ภาวะอันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของ 
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ท้องถ่ินและปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินนั้นด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ ซ่ึงเป็นองค์
กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งหนึ่ง ได้เล็งเห็นถึงความจําเป็นและความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง จึงจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 
ระหว่างปี พ.ศ.2561 - 2565 สําหรับใช้เป็นแนวทางและกรอบปฏิบัติในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
คอนสวรรค์ให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้สืบต่อไปในอนาคต 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
     แผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ พ.ศ. 2561 – 2565  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทาง ในการพัฒนาเป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและจุดมุ่งหมายท่ีจะดําเนินการพัฒนาในอนาคต โดยแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่ง 
ชาติแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาอําเภอและนโยบายในการพัฒนาท้องถ่ิน โดยมีสาระสําคัญและส่วนประกอบดังนี้ 

   1. สภาพท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของลักษณะภูมิประเทศการ
ปกครองประชากรการประกอบอาชีพสภาพเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและองค์ประกอบขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลคอนสวรรค์์ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ พ.ศ. 2561 – 2565  
เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการ
พัฒนาเป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายท่ีจะดําเนินการพัฒนาในอนาคต โดยแผนดังกล่าวสอดคล้อง
กับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอและนโยบายในการพัฒนาท้องถ่ิน โดยมี
สาระสําคัญและส่วนประกอบดังนี้ 
   ๒. การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถ่ินกล่าวถึงหลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินและ 
ปัจจัยรวมถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
   ๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ ่งหมายเพ่ือการพัฒนา เป ็นการพิจารณาถึงเป้าหมายในอนาคตของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์และการกําหนดแนวทางและขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ีองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลคอนสวรรค์จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   ๔. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน เป็นกรอบชี้นําหรือส่วนนําของชุดแผนงานซ่ึงกําหนดวิธีการหรือ
ข้ันตอนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเลือกท่ีจะปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๕. การนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลกล่าวถึงแนวทางการ
ดํา เนินงาน  และตัวชี้ วัดความสํ าเร็จ ในการดํา เนินการตามยุทธศาสตร ์ ด้ านโครงสร ้ างการบริหารการ 
งบประมาณและการคลัง 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นกระบวนการกําหนดทิศทางการพัฒนา
ในอนาคตขององค์กร โดยกําหนดสถานภาพความต้องการและแนวทางในการดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายบน
พ้ืนฐานของการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน เพ่ือให้การดําเนินการตามข้อกําหนดต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมาย โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน ครอบคลุมทุกด้าน องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ จึงจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาข้ึน  
 
1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ได้
กําหนดข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินไว้ดังนี้  

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน จัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้องเพ่ือแจ้ง
แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแนวทางและข้อมูลนํามาวิเคราะห์เพ่ือจัดทํา
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
4. ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สําหรับ

องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ ได้ให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
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1.4 ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  

แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ เป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาในอนาคต
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาคม เพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาท่ีทําให้การ
ดํารงชีวิตของประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน แต่สิ่งเหล่านี้จะบรรลุตามเป้าหมายได้ต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจจากทุก ๆ ฝ่ายในการท่ีจะนําแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างมีระบบ ดังนี้  

1. ท้องถ่ินมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน  
2. ท้องถ่ินสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ผู้บริหารบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
4. แนวทางพัฒนาเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน และมีชุมชนมี

ส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการพัฒนา  
5. สามารถกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้ 
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  บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

ขององค์การบริหารส่วน 
ตําบลคอนสวรรค์ 
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บทท่ี ๒ 

สภาพท่ัวไป  และข้อมลูพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ 

         องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ เป็นหนึ่งใน 9 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีอยู่ในเขตอําเภอ
คอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ โดยมีอํานาจหน้าท่ีตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 (รวมท้ังแก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ ถึง พ.ศ. 2546) คือองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าท่ีในการ
พัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นอกเหนือจากอํานาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติฯ ข้างต้นแล้ว 
ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถ่ิน   พ.ศ. 2542 : นโยบายการกระจาย
อํานาจสู่ท้องถ่ินตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญก็ได้กําหนดอํานาจและ หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลตามมาตรา 
16 ในการพัฒนาท้องถ่ินท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ ไดใ้ช้แผนพัฒนาตําบลเป็นกรอบในการกําหนด
ทิศทางการพัฒนาร่วมกับนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลซ่ึงผลการพัฒนาตําบลท่ีผ่านมาล้วนแต่
มาจากการจัดทําประชาคม (Civil Society) ซ่ึงเป็นความต้องการของประชาชนในตําบลคอนสวรรค์เป็นหลักประกอบ
กับงบประมาณท่ีทางองค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ท่ีมีอยู่อย่างจํากัดและสามารถดําเนินการจัดสรรทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในตําบลได้
อย่างแท้จริง 

 
คําขวัญตําบลคอนสวรรค์ 

   “ตําบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ศูนย์กลางสินค้าการเกษตร ประชาชนสุขภาพดี วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
  ประวัติตําบลคอนสวรรค์ 

       บ้านคอนสวรรค์  ต้ังเป็นหมู่บ้านมาช้านานแต่ไม่ปรากฏหลักฐานระบุแน่ชัดลงไปว่าเป็นหมู่บ้านต้ังแต่
เม่ือใด เนื่องจากไม่มีการเขียนหรือบันทึก เพียงแต่เป็นการสันนิษฐานเอาจากหลักฐานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุท่ีปรากฏ
อยู่ในสมัยท่ีเริ่มจะมีการเขียนบันทึกและจากคําบอกเล่าของอดีตบรรพชนท่ีอยู่ในท้องถ่ินท่ีเริ่มจะมีการเขียนบันทึกและ
จากคําบอกเล่าของอดีตบรรพชนท่ีอยู่ในท้องถ่ินท่ีต้ังบ้านเล่าสืบต่อกันมาเป็นปาฐะบ้าง เป็นกลอนลําบ้าง ผ่านไปได้
หลายชั่วคน ซ่ึงก็คงจะผิดเพ้ียนไปจากเดิมและลางเลือนไปค่อนข้างมาก 
  หากจะสันนิษฐานตามหลักฐานแล้วไม่ว่าจะดูจากคูเมืองโบราณหรือเนินดินท่ีเป็นสถานท่ีตั้ง ท่ีชาวบ้าน
เรียกว่า “โนนกู่” พอท่ีคาดเดาได้ว่าชุมชนท่ีเคยอาศัยต้ังหลักแหล่งบ้านเรือนอยู่ ณ ท่ีแห่งนี้มีอดีตท่ีรุ่งเรืองมาต้ังแต่สมัย 
เม่ือ 1,200 - 1,500 ปี มาแล้ว จากศิลปวัตถุท่ียังเหลือและพบเห็นได้ในปัจจุบันยืนยันเป็นหลักฐานคือ เสมาหินทราย
บางใบมีอักษรจารึกปรากฏอยู่ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาตะวันออกยืนยันว่าเป็นอักษรมอญโบราณท่ีใช้กันในดินแดน
ถ่ินนี้ เป็นอักษรยุคหลักอักษรปัลลวะท่ีรับรูปแบบมาจากกินเยชนในพ้ืนท่ีถ่ินเดิมท่ีเรียกกันว่าชนพ้ืนเมืองในสมัยทวารวดี
นั้นได้สร้างศิลปวัตถุคือ เสมาหินซ่ึงก็คงจะนําท่ีมีอยู่ในพ้ืนถ่ินหรือบริเวณใกล้เคียงมาแกะสลักเรื่องราวให้ปรากฏเป็น
ลวดลายหรือสัญลักษณ์ภาพเพ่ืออุทิศถวายให้กับศาสนสถานหรือประกาศความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในแถบ
ถ่ินนี้ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 14 - 16 แทนชาวบ้านพ้ืนเมืองเดิมและได้ทําลายสิ่งก่อสร้างท่ีเป็นสถานท่ีศักด์ิ ซ่ึงอาจจะ
เป็นสถานท่ีๆ เรียกกันว่า วัดสมัยนี้ (บริเวณท่ีเรียกกันกันว่าโดนกู่ในปัจจุบัน) และสร้างสิ่งท่ีเป็นสัญลักษณ์เพ่ือประกาศ
ถึงความยิ่งใหญ่และอิทธิพลครอบครองดินแดนแห่งนี้ข้ึนมาแทน เช่น ปรางค์กู่ท่ีชัยภูมิ นั่นก็คือ สงครามแย่งชิงความ
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เป็นใหญ่ทางศาสนาชนพ้ืนเมืองเดิมท่ีเคยอาศัยอยู่ก็คงจะหลบลี้หนีภัยไปอาศัยถ่ินอ่ืน ทําให้ชุมชนล่มสลายลงไป
กลายเป็นป่ารกร้างว่างเปล่าข้ึนมาบดบังซากบ้านเมืองหรือคูคลองแต่เดิมท่ีเคยอาศัยอยู่ก็คงหลบลี้หนีภัยไปอาศัยถ่ินอ่ืน 
ทําให้ชุมชนล่มสลายลงไปเป็นป่ารกร้างว่างเปล่าข้ึนมาบดบังซากบ้านเมืองหรือคูคลองแต่เดิม นั่นก็คือสาเหตุหนึ่งซ่ึง
สันนิษฐานกันว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ท่ีชาวบ้านชาวเมืองอพยพหาท่ีในการทํามาหากินต้ังหลักแหล่งอาศัยอยู่และ
เนื่องจากสภาพทางภูมิประเทศรวมท้ังท่ีตั้งทําเลเหมาะสม ดินและน้ํามีความอุดมสมบูรณ์ เอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพในการเกษตรด้วยทรัพยากรป่าไม้มาก ฝนตกต้องดีตามฤดูกาล ผลผลิตจากแรงกายท่ีทําตอบแทนให้ผลคุ้มค่าจึงมี
ผู้คนชักชวนกันอพยพอยู่กันเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ เม่ือบ้านเรือนขยายออกไปเพ่ือทําอยู่ทํากินพ้ืนท่ีทํานาปลูกข้าวจึงได้พบ
ซากโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีเป็นศิลปะในยุคเก่าก่อนถูกท้ิงร้างทับถมซุกซ่อนอยู่ ต่อมาภายหลังการพบ
โบราณวัตถุจึงได้มีนักวิจัยมาศึกษาวิเคราะห์ตามหลักฐานท่ีปรากฏบ่งชี้ในทางโบราณวัตถุจึงได้มีนักวิจัยมาศึกษา
วิเคราะห์ตามหลักฐานท่ีปรากฏบ่งชี้ในทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์และยุคสมัยทางศิลปะสรุปไปในแนวทางเดียวกัน 
สถานท่ีแห่งนี้เคยเป็นบ้านเมือง หรือมีคนอยู่อาศัยเจริญเรื่อยมาเป็นลําดับ ตรงยุคสมัยท่ีเรียกกันว่าทวารวดี และ
บ้านเมืองมีการเสื่อมโทรมล่มสลายด้วยสาเหตุมาปรากฏแจ้งชัด เพียงเป็นการคาดเดาหรือสันนิษฐานกันไว้เท่านั้น 

  ประชาชนชาวบ้านท่ีอพยพมาอยู่ ณ ท่ีเป็นบ้านคอนสวรรค์ในปัจจุบันสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกลุ่มเชื้อ
สายไทย-ลาวทางเวียงจันทร์หรือจําปาศักด์ิท่ีเคยมีประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันในกรณีเจ้าอนุวงศ์ เม่ือ
สมัยต้นรัตนโกสินทร์มานี้เองจากการสังเกตลักษณะโครงสร้างทางกายภาพ เช่น ลําตัว สีผิว โครงรูปใบหน้า กับสําเนียง
ภาษาแล้ว หากจะนับย้อนถอยหลังการก่อต้ังหมู่บ้านน่าจะพออนุมานได้ว่า คงจะอยู่รวมกันกับการต้ังเมืองชัยภูมิ โดย
นายแลหรือพระยาแลเม่ือปี พ.ศ. 2360 ได้อพยพผู้คนมาอยู่ก็คงจะเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาเพราะเนื่องด้วย
พระยาแลมาต้ังเมืองอยู่แถวถ่ินบริเวณนั้นก่อนท่ีจะขยับขยายหาท่ีทํากินท่ีอุดมสมบูรณ์ไปสู่แหล่งอ่ืนถ้าหากเปรียบเทียบ
แล้วบ้านคอนสวรรค์ก็จะเป็นเมืองข้ึนมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ (หรือประมาณ 191 ปี ล่วงมาแล้วนับถึงปี พ.ศ.2551) ประชาชนท่ีอพยพมาอยู่ใหม่ในท่ีท่ีเป็นบ้านคอน
สวรรค์ปัจจุบันก็ได้อยู่ทํากินและขยายเผ่าพงศ์สืบต่อตระกูลกันต่อมาเรื่อยๆ จนขยายเป็นชุมชนใหญ่ดังปรากฏอยู่ 
ในปัจจุบัน 

  สําหรับชื่อบ้าน ครสวรรค์ หรือคอนสวรรค์นั้นมาต้ังแต่เม่ือไม่นานมานี้เองในสมัยท่ีหลวงภิบาลมาเป็น
ผู้ปกครองดูแล (ก่อนพ.ศ. 2493 หรือเม่ือห้าสิบกว่าปีมานี้เอง) ตามคําบอกเล่าของผู้สูงอายุ และตรงกับเรื่องท่ีนาย
พร้อม บํารุงเชื้อ ได้เขียนและพิมพ์ไว้ในหนังสือฉลองพระอุโบสถวัดคอนสวรรค์นั้น จึงขอแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
เล็กน้อยสําหรับชื่อบ้าน “ครสวรรค์” ท่ีคนรุ่นเก่าก่อนเขียนและใช้เป็นนามของบ้าน คําว่า “คร”  ในความหมายน่าท่ีจะ
อนุมานมาจากคําว่า “นคร” ท่ีมีความหมายว่า  เมืองหรือนาคร  ท่ีแปลว่าชาวเมือง  หรือชาวกรุง ซ่ึงก็คงหมายถึงว่าสุข
กายสบายใจ แปลให้ได้ใจความก็คือเป็นบ้านเมืองนครอันรื่นรมย์ใจไปด้วยความสงบสุขเปรียบได้ดังอยู่เมืองฟ้าเมือง
สวรรค์ของเทวดา ไม่ว่าคนหรือสัตว์ท่ีได้เขามาอยู่อาศัยต่างก็หลงใหล อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากมีความอุดมสมบูรณ์ใน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ดินดี ปลูกพืชพันธ์ธัญญาหารได้ผลงามน่าจะเป็นดังนี้ แต่ต่อมาในภายหลังได้เขียนคําว่า 
“คอน” แทน ซ่ึงคํานี้ความหมายตามพจนานุกรมบอกว่า ไม้ท่ีทําไว้ให้นกจับหรือเกาะ เป็นท่ีจับของนก พอนํามาแปล
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รวมกับคําว่า สวรรค์  เลยกลายเป็นสวรรค์ของนกกาท่ีมีแหล่งอาหารหากินอย่างอุดมสมบูรณ์จนลืมกลับคอนกับถ่ินท่ีอยู่
หรือกลับรังเดิม แทนท่ีจะกลายเป็นสวรรค์ของคนท่ีมาอาศัยทํามาหากินในถ่ินนี้ และอีกส่วนหนึ่งท่ีมีผู้ต้ังข้อสังเกตไว้ว่า 
ชื่อบ้านคอนสวรรค์น่าจะมาจากลําคอนสวรรค์ท่ีเป็นวัฒนธรรมของคนทางฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงท่ีอพยพมาต้ังถ่ินฐานอยู่ท่ี
เป็นบ้านเรือนในปัจจุบัน หรือแม้กระท่ังวัฒนธรรมการนําข้าวปลาอาหารใส่ตะกร้าใบเดียวของผู้สูงอายุในชุมชน แล้ว
หายคอนไปทําบุญถวายทานแด่พระภิกษุสงค์ท่ีวัดเพ่ือให้ได้รับผลบุญอันเป็นหนทางท่ีจะไม่ตกไปสู่อบายมุข เพ่ือหวังท่ีจะ
ให้ไปอยู่เมืองฟ้าเมืองสวรรค์ยามเม่ือสังขารจากโลกนี้ไปแล้ว ปัจจุบันก็อยากท่ีจะฝากไว้ให้ช่วยกันคิดและพิจารณาด้วย
ว่า  ความหมายของชื่อบ้านนามเมืองสิ่งใดน่าจะเป็นสิ่งท่ีมีเหตุมีผลมีน้ําหนักน่าเชื่อถือมากกว่า และสําหรับประวัติการ
ต้ังชื่อหรือเปลี่ยนชื่อบ้านก็มิได้มีหลักฐานบันทึกบ่งชี้แน่ชัดว่าใครเป็นผู้ต้ังชื่อและเปลี่ยนไปต้ังแต่เม่ือใดสมัยใด ปัจจุบัน
บ้านคอนสวรรค์ ชื่อของหมู่บ้านนั้นได้ใช้เป็นชื่อของตําบลและอําเภอไปพร้อมๆ กันด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

                                                                             แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )          
                                                                                    องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์    

 

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานที่สําคัญขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ท่ีเก่ียวข้องกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร โครงสร้าง
พ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบการบริหารสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ 
ได้แก่การประกอบอาชีพ ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ ด้านสังคม ได้แก่ การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและด้านการเมืองการบริหารได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณและเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และทรัพยากรธรรมชาติข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

2.1 ข้อมูลสภาพทั่วไป 
       2.1.1 ท่ีตั้ง 

องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ ต้ังอยู่ เลขท่ี 9 บ้านคอนสวรรค์ หมู่ท่ี 9 ตําบลคอนสวรรค์ อําเภอ 
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของอําเภอคอนสวรรค์ ระยะห่างจากอําเภอคอนสวรรค์ ประมาณ 5 
กิโลเมตร  

อาณาเขตของตําบล 
ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลโคกม่ังงอย,ศรีสําราญ  อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

  ทิศใต้  ติดต่อกับตําบลยางหวาย  อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลโนนทอง  อําเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลบ้านโสกและยางหวาย  อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

2.1.2 เนื้อท่ี 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ มีพ้ืนท่ีประมาณ  49.54 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

32,000 ไร่ 
2.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

โดยท่ัวไปตําบลคอนสวรรค์ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม  จะมีท่ีดอนบ้างในทางทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือ  ทางทิศตะวันออกจะติดแม่น้ําชีและลําน้ํากํ่า  ลักษณะดินมีการระบายน้ําดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์
ปานกลางถึงตํ่า   
              - ลักษณะภูมิอากาศ 

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
-  ลักษณะของดิน 

ลักษณะของดินในพ้ืนท่ีเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนสีน้ําตาล พ้ืนราบเหมาะแก่การ 
เพาะปลูกข้าว 

- ลักษณะของแหล่งน้ํา 
- แหล่งน้ําธรรมชาติ   

แหล่ งน้ํ า ธรรมชาติ ไหลผ่ าน  ไ ด้แ ก่  ลํ าน้ํ าชี  ลํ าน้ํ า กํ่ า  บึ ง อ้อ  ( เ ป็นแหล่ งอนุ รั ก ษ์สัตว์น้ํ า ) 
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- แหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึน 
-  ฝาย   4  แห่ง 
-  บ่อน้ําต้ืน  25  แห่ง 
-  บ่อโยก   -  แห่ง 
-  ระบบประปาหมูบ้าน 15  แห่ง 
-   ถังเก็บน้ําฝน               15                 แห่ง 

มีแหล่งน้ําธรรมชาติไหลผ่าน  
 -  ลําน้ํา  ลําห้วย จํานวน   5 แห่ง 
 -  บึง  หนองและอ่ืนๆ จํานวน   16 แห่ง 
หมู่ท่ี 1 ลําห้วยดู่        
หมู่ท่ี 2 ลําห้วยเสียว        
หมู่ท่ี 3 ลําห้วยเสียว,ลําห้วยไผ่       
หมู่ท่ี 4 คลองส่งน้ําหนองทอน(จากลําห้วยเสียว), หนองทอน, หนองโง้ง   
หมู่ท่ี 5 ลําห้วยเสียว,สระประมง        
หมู่ท่ี 6 ลําน้ํากํ่า 2 ฝั่ง,(จากสะพานใหญ่ถึงกกสีเสียด)     
หมู่ท่ี 7 หนองหวายใหญ่,หนองค้า,หนองโง้งน้อย,หนองเรือ,ลําน้ํากํ่า      
หมู่ท่ี 8 หนองหวาย,หนองอ้อ,หนองไข่นุ่นปากท่าแก,หนองสรวง,คลองงูเหลือม,หนองหมากข้ี 
หมู่ท่ี 9 หนองธํามรงค์,หนองพระ,กุดจระเข้,หนองแวง     
หมู่ท่ี 10 หนองผือ,หนองเต่าน้อย,หนองอ้อ,หนองกุ่ม,หนองเบ็น,หนองขุมดิน,หนองผักแฮด,หนองเรือ,

หนองหมาไน,        
หมู่ท่ี 11 ห้วยข้ีเหล็ก,หนองอ้อ,ลําห้วยประดู่      
หมู่ท่ี 12 ลําห้วยเสียว        
หมู่ท่ี 13 ลําห้วยประดู่ (มีฝาย 2  ชุด)       

     หมู่ท่ี 14 หนองหลวง,หนองค้า,หนองระเริง,ห้วยเสียว       
หมู่ท่ี 15 กุดจระเข้,หนองระเริง,หนองขุมดิน,หนองกระดังงา,คลองบ้าน,หนองแสง, 
      หนองหัวบุ่ง,หนองอ้อท่าแฮ,หนองหอย,หนองมน,คลองงูเหลือม,ลําน้ํากํ่า            

-  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในพ้ืนท่ีอยู่ในเขตป่าไม้ป่าชุมชน 
-ป่าชุมชนบ้านนาโจด  เนื้อท่ี 10.25 ไร่  เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
-ป่าชุมชนบ้านโนนโพธิ์ เนื้อท่ี 40.75 ไร่  เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
-ป่าชุมชนบ้านนาเสียว เนื้อท่ี 48.50 ไร่  เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
-ป่าชุมชนบ้านหนองโก เนื้อท่ี 2.50 ไร่  เป็นป่าตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
-ป่าชุมชนบ้านโนนโพธิ์ เนื้อท่ี 40.75 ไร่  เป็นป่าตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
-ป่าชุมชนบ้านนาเสียว เนื้อท่ี 48.50ไร่  เป็นป่าตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
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2.1.4  จํานวนหมู่บ้าน 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ มีท้ังหมด 15 หมู่บ้าน โดยแยกพ้ืนท่ีปกครองออกเป็น 15 

หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ท่ี หมู่บ้าน  
1 บ้านจอก 
2 บ้านจอก 
3 หนองชาติ 
4 หนองทอน 
5 นาเสียว 
6 โนนโพธิ์ 
7 โนนขุนทิพย์ 
8 คอนสวรรค์ 
9 คอนสวรรค์ 
10 หนองโก 
11 คอนสวรรค์ 
12 บ้านจอก 
13 บ้านจอก 
14 โนนโพธิ์ 
15 คอนสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14 

 

                                                                             แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )          
                                                                                    องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์    

 

2.1.5 พ้ืนท่ีตําบลคอนสวรรค์ 
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2.1.6 จํานวนประชากร 
ประชากรท้ังสิ้น  จํานวน  ๖,1๘๒ คน แยกเป็นชาย  ๓,๐๙๑  คน หญิง  ๓,๐๙๑ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  

115.89  คนต่อตารางกิโลเมตร เนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 49.54 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือน  ธันวาคม 25๖๒) 

หมู่ท่ี หมู่บ้าน 
ประชากร 

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

1 บ้านจอก ๒๑ ๘ ๒๙ ๓๖ 

2 บ้านจอก ๘ ๑๑ ๑๙ ๒๕ 

3 หนองชาต ิ ๒๕ ๑๙ ๔๔ ๒๑ 

4 หนองทอน ๑๘๐ ๒๑๔ ๓๙๔ ๑๕๙ 

5 นาเสียว ๑๘๘ ๒๒๗ ๔๑๕ ๑๔๕ 

6 โนนโพธิ ์ ๓๐๑ ๒๙๒ ๕๙๓ ๒๓๘ 

7 โนนขุนทิพย ์ ๙๖ ๙๔ ๑๙๐ ๖๘ 

8 คอนสวรรค์ ๔๘๕ ๔๗๙ ๙๖๔ ๒๗๔ 

9 คอนสวรรค์ ๓๖๗ ๓๖๙ ๗๓๖ ๒๕๕ 

10 หนองโก ๑๙๔ ๑๙๑ ๓๘๕ ๑๔๗ 

11 คอนสวรรค์ ๓๖๗ ๓๖๐ ๗๒๗ ๒๔๙ 

12 บ้านจอก ๒๓ ๑๖ ๓๙ ๒๖ 

13 บ้านจอก ๒๔ ๑๖ ๔๐ ๖๓ 

14 โนนโพธิ ์ ๒๘๒ ๓๒๑ ๖๐๓ ๒๓๕ 

15 คอนสวรรค์ ๒๔๒ ๒๔๑ ๔๘๓ ๑๔๘ 

 รวม ๓,๐๙๐ ๓,๐๙๔ ๖,๑๘๔ ๒,๐๘๕ 
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2.2 สภาพเศรษฐกิจ 
           2.2.1 การเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 79.99 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมได้แก่ทํานาข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น 

พืชสวน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และสถานท่ีเพาะสัตว์น้ํา  
           2.2.2 การประมง 

ตําบลคอนสวรรค์มีการประมงท่ัวไปตามฤดูกาลน้ําหลาก 
           2.2.3 การปศุสัตว์ 
ตําบลคอนสวรรค์มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของ ตําบลคอนสวรรค์อําเภอ 

คอนสวรรค์จังหวัดคอนสวรรค์ 
           2.2.4 การบริการ 
มีรีสอร์ท ในพ้ืนท่ี จํานวน 2 แห่ง    
มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพ้ืนท่ี จํานวน 13 แห่ง        
มีร้านค้า  จํานวน  30  แห่ง 
มีปั๊มน้ํามันและแก๊ส  จํานวน  1 แห่ง 
มีร้านซ่อม  จํานวน  8 แห่ง 
           2.2.5 การท่องเท่ียว 
เมืองโบราณบ้านคอนสวรรค์ เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานและศาสน-สถานของตําบล

คอนสวรรค์และอําเภอคอนสวรรค์ 
           2.2.6 อุตสาหกรรม 

ตําบลคอนสวรรค์ ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 
     2.2.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- กลุ่ม ธกส.     1 กลุ่ม 
- กลุ่มออมทรัพย์     8 กลุ่ม 
- กลุ่มเกษตร     1 กลุ่ม 
- กลุ่มสามัคคี 41    1 กลุ่ม  
- กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต   1 กลุ่ม 
- กลุ่มสหกรณ์การเกษตร    1 กลุ่ม 
- กลุ่มปลูกกล้วยหอม    1 กลุ่ม 
- กลุ่มเพาะเห็ด     1 กลุ่ม 
- กลุ่มถ่ัวเหลืองแปรรูป    2 กลุ่ม 
-กลุ่มทอและแปรรูปสื่อกก    9 กลุ่ม 
-กลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ําประปา   2 กลุ่ม 
-กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต   5 กลุ่ม 
-กองทุนหมู่บ้าน     9 กลุ่ม 
-กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหม่ี    4 กลุ่ม 
-กลุ่มจักสาน     2  กลุ่ม 
-กลุ่มทําเฟอร์นิเจอร์จากก้านตาล   1 กลุ่ม 



17 

 

                                                                             แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )          
                                                                                    องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์    

 

-กลุ่มทอหมวกไหมพรม    1 กลุ่ม 
-กองทุนเงินล้าน     1 กลุ่ม 
-กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)  2 กลุ่ม 
-กองทุนสงเคราะห์ราษฎร    1 กลุ่ม 
-กองทุนแม่ของแผ่นดิน    1 กลุ่ม 
-กลุ่มจักรสานมวยนึ่งข้าว    1 กลุ่ม 
-ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ    2 กลุ่ม 
-กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   1 กลุ่ม 
-กลุ่มทอผ้าขิด     1 กลุ่ม 
-กลุ่มเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก   1 กลุ่ม 
-กองทุนสัจจะ     1 กลุ่ม 
                    2.2.8 แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมได้แก่ทํานา ปลูกข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น 

ไม้ผล พืชสวน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ท่ีเหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและ
รับจ้าง 

2.3 สภาพสังคม 
 2.3.1 การศึกษา 

                  -  มีโรงเรียนประถมศึกษา(รวมถึงขยายโอกาสถึง ม.3)  จํานวน  2  แห่ง 
              โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์  จํานวนนักเรียนประมาณ     162    คน 
              โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์   จํานวนนักเรียนประมาณ  106    คน 
                  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  2  แห่ง ได้แก่ 

         1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์ จํานวนนักเรียนประมาณ       42   คน 
         2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ จํานวนนักเรียนประมาณ       25   คน 

                   - การศึกษานอกระบบ (กศน.คอนสวรรค์)   
   ในพ้ืนท่ีมีการศึกษานอกระบบ (กศน.คอนสวรรค์)  1  แห่ง 

              2.3.2  สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคอนสวรรค์ ต้ังอยู่หมู่ท่ี 9 บ้านคอนสวรรค์ 1 แห่ง 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน     10 แห่ง 

    2.3.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1. ป้อมยามตํารวจ  จํานวน  1  แห่ง 
2. สถานีดับเพลิง มีจํานวน 1 แห่ง 
 - สถานท่ีตั้ง ณ องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ 
3. ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีจํานวน 1 แห่ง 
 - สถานท่ีตั้ง ณ องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ 

 
 



18 

 

                                                                             แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )          
                                                                                    องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์    

 

          ๔. จุดตรวจประจําหมู่บ้าน มีจํานวน 22แห่ง ดังนี้ 
           - บ้านคอนสวรรค์ หมู่ท่ี  9 มีจํานวน 1 แห่ง 
           - บ้านนาเสียว หมู่ท่ี 5 มีจํานวน 1 แห่ง 

 
              2.3.4 การสังคมสงเคราะห์ 

 - ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลคอนสวรรค์ 
 - ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ 
 - ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) 
 - ชมรมผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

 
               2.3.5 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
                การนับถือศาสนา 
ประชาชนในตําบลนับถือท้ังศาสนาพุทธ  โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 
วัด 6  แห่ง สํานักสงฆ์  2  แห่ง  ได้แก่     
-  วัดนภาลัย  บ้านคอนสวรรค์  หมู่ท่ี  11 
-  วัดศรีวิลัย  บ้านคอนสวรรค์  หมู่ท่ี  15 
-  สํานักสงฆ์ชัยมงคล  บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ท่ี  7   
-  วัดบ้านหนองทอน    หมู่ท่ี  4 
-  วัดบ้านนาเสียว     หมู่ท่ี  5 
-  สํานักสงฆ์(วัดป่า)บ้านโนนโพธิ์    หมู่ท่ี  6 
-  วัดบ้านโนนโพธิ์     หมู่ท่ี  ๑๔ 
-  วัดบ้านหนองโก     หมู่ท่ี  10 
                  ประเพณีและงานประจําปี 

งานประเพณีตําบลคอนสวรรค์มีเช่นเดียวกับประเพณีท่ัวไปของภาคอีสาน เช่น ประเพณีวันเข้าพรรษา 
ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีทําบุญเก่ียวกับศาสนาพุทธ ประชาชนส่วนใหญ่ รักความสงบมีความสุขอยู่ง่ายๆให้ความ
เคารพนับถือผู้มีคุณธรรมและอาวุโส เช่น 

ประเพณีลอยกระทง ในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน มีการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน  

ช่วงเดือนเมษายน งานนมัสการพระใหญ่ใบเสมาประจําปีและสรงน้ําผู้สูงอายุ 
ประเพณีทําบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ในเดือน มกราคม เป็นกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีประชาชนได้ทําบุญตักบาตรเพ่ือ

ความเป็นสิริมงคล  
งานบุญกฐิน ประมาณเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ทําบุญถวายกฐินจตุปัจจัยมีการสมโภช 
กันยายน – ตุลาคม  งานวันสารทไทย (งานสลากภัต) เวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีโดดเด่น  คือ  
- ทอผ้าขิด 
- ผ้าไหมมัดหม่ี 
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- ผ้าเกร็ดเต่า 
- กระติบข้าว 
- ตะกร้า 
- ทอสื่อกก 
 ภาษาถ่ิน คือ  ภาษาอีสาน 
 

                  สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
                     สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกท่ีโดดเด่น  คือ  

- ทอผ้าขิด 
- ผ้าไหมมัดหม่ี 
- ผ้าเกร็ดเต่า 
- กระติบข้าว 
- ตะกร้า 
- ทอสื่อกก หมู่ท่ี 1 

 
2.4 การบริการข้ันพ้ืนฐาน 
       2.4.1 การคมนาคม 
                การติดต่อระหว่างตําบล อําเภอ จังหวัด รวมท้ังการคมนาคมในเขตตําบล และหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้   
                การเดินทางจากสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  ไปอําเภอคอนสวรรค์ 
ระยะทาง 5 กิโลเมตร  
                การเดินทางจากสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ ไปยังจังหวัดชัยภูมิ สามารถเดินทางตาม
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขทะเบียน 2054 ไปบ้านลาดใหญ่ ระยะทาง 24 กิโลเมตร ต่อจากบ้านลาดใหญ่ไปจังหวัด
ชัยภูมิ ระยะทาง 20 กิโลเมตร และเดินทางตามถนน รพช. สายไทรงาม - หนองแดงน้อย เลี้ยวตามถนน สายชัยภูมิ - 
ชุมแพ ระยะทาง 32 กิโลเมตร 
                การคมนาคมเชื่อมระหว่างตําบล และหมู่บ้าน เป็นสภาพถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง ซ่ึงอยู่
ในความรับผิดชอบของสํานักงาน รพช. จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานโยธาธิการ และถนนองค์การบริหารส่วนตําบล สามารถ
ติดต่อเชื่อมโยงกันท่ัวทุกหมู่บ้าน 

2.5 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ 
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ มีองค์ประกอบในการบริหารงาน 2 ฝ่าย ดังนี้ 
1. ฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาฯ 
มีหน้าท่ี ดําเนินกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ และดําเนินการประชุมให้เป็นไป

ตามระเบียบ ข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ 
2. ฝ่ายบริหารประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ รองนายก ฯ คนท่ี 1 รอง

นายก ฯ คนท่ี 2 
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มีหน้าท่ี ดําเนินกิจการอันเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลตามมติของสภาฯ และหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546 

การแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ 
1. สํานักงานปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลตามท่ีนายกมอบหมาย 

   2.5.1 โครงสร้างคณะผู้บริหาร 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.5.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ 
โครงสร้างการบริหารของ องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ และหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดย แบ่งโครงสร้างการ
บริหารงานตามภารกิจการบริหารงาน ดังนี้ 
 
 

นายก อบต. 

รองนายก อบต.คนที่ 1 

ปลัด อบต. 

รองนายก อบต.คนที่ 2 

เลขานุการนายก อบต. 

สํานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
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1.สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
มีภาระหน้าท่ีเก่ียว กับงานธุรการสารบรรณการจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดทําร่างข้อบังคับการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) จัดทําทะเบียนคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.การดําเนินการ 
ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให้คําปรึกษางานในหน้าท่ีและความรับผิดชอบการปกครอง บังคับ
บัญชา พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ท้ังหมด การดําเนินการเก่ียวกับการ
อนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ 
 
1.1 งานบริหารท่ัวไป มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- งานสารบรรณ 
- งานอํานวยการและข้อมูลข่าวสาร 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกต้ัง 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
1.2 งานนโยบายและแผน มีหน้าความรับผิดชอบ 
- งานนโยบายและแผนพัฒนา 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
- งานงบประมาณ 
1.3 งานกฎหมายและคดี มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- งานกฎหมายและนิติกรรม 
- งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานระเบียบการคลัง 
- งานข้อบัญญัติ อบต. 
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- งานอํานวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
- งานกู้ภัย 
1.5 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
 - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานสาธารณสุขมูลฐาน 
- งานสุขศึกษา 
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- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา 
- งานป้องกันยาเสพติด 
- งานรักษาความสะอาด มี 
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
- งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย 
-  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
- งานควบคุมมลพิษ 
- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- งานติดตามตรวจสอบ 
-  งานควบคุมโรค  
- งานการเฝ้าระวัง 
- งานระบาดวิทยา 
- งานโรคติดต่อและสัตว์นําโรค 
- งานโรคเอดส์ 
1.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานศูนย์เยาวชน 
- งานการกีฬา 
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
- งานสังคมสงเคราะห์  
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
- งานข้อมูล 
1.7.งานการเกษตร 
1.1 งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
1.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
- งานข้อมูลวิชาการ 
- งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
- งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 

2.กองคลัง 
- มีภาระหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเก่ียวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ
เก็บรักษาเงิน การนําส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต.รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่างๆการเบิกตัดปี การขยาย
เวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนําส่งเงินคงเหลือประจําวันการรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืม
เงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของ อบต. 
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- ตรวจสอบงานของจังหวัดและสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสําคัญและเงินยืมค้างชําระ การจัดเก็บ ภาษี 
การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม ต่างๆ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) 
2.1 งานการเงิน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- งานรับเงิน –เบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 
 
2.2 งานบัญชี มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

3. กองช่าง 
มีภาระหน้าท่ีเก่ียวกับการสํารวจออกแบบและจัดทําโครงการ ใช้จ่ายเงินของ อบต.การอนุมัติ เพ่ือ 

ดําเนินการตามโครงการท่ีต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบํารุงซ่อม และจัดทําทะเบียน สิ่งก่อสร้าง ท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.การให้คําแนะนําปรึกษา เก่ียวกับการจัดทําโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง แก่ อบต. และ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ 
3.1 งานก่อสร้าง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
- งานระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทางคมนาคม 
- งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
 
 



24 

 

                                                                             แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )          
                                                                                    องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์    

 

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
- งานวิศวกรรม 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
- งานออกแบบ 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
- งานระบายน้ํา 
- งานจัดตกแต่งสถานท่ี 
3.4 งานผังเมือง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- งานสํารวจและแผนท่ี 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 
- งานจัดรูปท่ีดินและฟ้ืนฟูเมือง 

4.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
มีภาระหน้าท่ีเก่ียวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การ

แนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตําราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการ
ส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการวางโครงการ
สํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือนําไปประกอบ การพิจารณา กําหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการ
ปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าท่ี อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 
งาน คือ 
4.1 งานบริหารงานการศึกษา มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- งานบริหารวิชาการ 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- งานลูกเสือและยุวกาชาด 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา 
- งานกิจการศาสนา 
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
- งานกิจการเด็กและเยาวชน 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
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บทท่ี ๓ 
การวิเคราะห์ศักยภาพ 

พัฒนาท้องถ่ิน 
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บทท่ี 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพพัฒนาท้องถ่ิน  

 
3.1 หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นกระบวนการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กรโดยกําหนดสถานภาพความต้องการและแนวทางในการดําเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายบนพ้ืนฐานของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน ยุทธศาสตร์ในระดับชาติ จังหวัดเพ่ือให้การดําเนินการตามข้อกําหนดต่าง ๆ บรรลุตาม เป้าหมาย 
โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการชุมชน ครอบคลุม ทุกด้านองค์การบริหารส่วนตําบล 
คอนสวรรค์ จึงจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้ึน อํานาจ บทบาทหน้าท่ีและทรัพยากรท่ีเพ่ิมข้ึนจากการกระจาย
อํานาจของรัฐบาลสู่องค์การบริหารส่วนตําบลในปัจจุบัน ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตําบลจําเป็นต้องมีการวางแผนการ
ใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ รัดกุม เพ่ือให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินของตนเอง เนื่องจากการวางแผน
เป็นกลไกหนึ่งในการพิจารณาอย่างเป็นระบบ เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคตเพ่ือให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายท่ีพึงประสงค์ ซ่ึงหลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยท่ัวไปนั้น อ้างอิงมาจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอําเภอเพ่ือให้แนวทางการพัฒนา
มุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกับพิจารณานโยบายริเริ่มของท้องถ่ินร่วมกับผลการพัฒนาท่ีผ่านมา มาปรับปรุงให้
แนวทางการพัฒนานั้นเหมาะสมกับท้องถ่ินและสรุปรวมเป็นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ข้ึน  
ซ่ึงรายละเอียดของแต่ละแนวคิดท่ีนํามาประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

วิสัยทัศน์ : สู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  

ให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมี
รายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  
1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

ท่ีประเทศกําลังประสบอยู่ทําให้การกําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทย จากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว  “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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2. การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี สศช. ได้จัดทําข้ึน ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความ
เป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

เป้าหมาย  
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5. การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์หลัก  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ  

ทิศทางกรอบแนวทางท่ีสําคัญของยุทธศาสตร์  
1.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

กรอบแนวทางท่ีสําคัญ  
(1) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกคอรงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ  
(3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(4) การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  
(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศและกองทัพ  
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการ
ปกป้องรักษา ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมท้ังเสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารพลังงาน และน้ํา  
(8) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน  

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
กรอบแนวทางท่ีสําคัญ  
(1) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกคอรงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  
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(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ  
(3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  
(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศและกองทัพ  
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการ
ปกป้องรักษา ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมท้ังเสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารพลังงาน และน้ํา  
(8) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน  

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
กรอบแนวทางท่ีสําคัญ  
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่มต้ังแต่ในครรภ์และ
ต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง  
(3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  
(4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
กรอบแนวทางท่ีสําคัญ  
(1) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
กรอบแนวทางท่ีสําคัญ  
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ํา เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่าง
บูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ  
กรอบแนวทางท่ีสําคัญ  
(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
(2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
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(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม  
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ  
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา    

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสําคัญของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าท่ีสําคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะเชิดชู
สถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทาง
สังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือ
ประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่คํานึงถึงความรู้สํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจํานวน
มาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ
เพ่ือประชาชน ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีสถานศึกษา ตลอดจน
หน่วยงานท้ังหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและ
การพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างท่ีทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นท่ีประจักษ์และเกิด
ประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในท่ีสุด  

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ  
๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความ

ม่ันคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความม่ันคงทางทะเล การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทาง
ทหารร่วมกันของอาเซียนโดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดย
ใช้กลไกท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี ท้ังจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีชายแดนท้ังทางบกและทางทะเล  

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมใน

การรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ  
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการท่ีว่านโยบายการต่างประเทศเป็น

ส่วนประกอบสําคัญของนโยบายองค์รวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน  
๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ความเหลื่อมล้ําในสังคมเป็น

อีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนท้ังหลายของประชาชน จึงมีนโยบายท่ีจะดําเนินการ ดังนี้  
๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีม่ันคง แก่ผู้ท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

รวมท้ังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมาย พร้อมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน  
๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองการทารุณกรรมต่อแรงงาน

ข้ามชาติ  
๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้

มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน  
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๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมท่ี
เหมาะสม  

๓.๕ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

และประชาชนท่ัวไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีได้ประกาศไว้แล้ว  
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตป่าสงวนโดยการกระจายสิทธิการถือ

ครองให้แก่ผู้ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้รุกล้ํา และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ท่ีมิใช่เกษตรกร  
๔. การศึกษาและเรียนรู้  การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลจะน้ําการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและ
คุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้  

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ

ความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส  

๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนท่ัวไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  

๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ  
๔.๘ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล 

และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นสากล  
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนท่ีสาธารณะให้

เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และ

เสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเน้นความท่ัวถึง ความมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ ดังนี้  

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดย
ไม่มีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ  

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไก
การจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ท่ีส่วนกลางปรับระบบการจ้างงาน  

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด  
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต  
๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ  
๕.๖ ประสานการทํางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม  
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๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  
๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น ๓ ระยะ ดังนี้  

๖.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ียังค้างอยู่ก่อนท่ีจะพ้นกําหนด
ภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้  

๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้  
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ  
๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว  
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในประเทศไทย  
๖.๗ ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน  
๖.๘ แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนท้ังท่ีท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนท่ีและปัญหาขาดแคลนน้ํา

ในบางพ้ืนท่ีและบางฤดูกาล  
๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีท่ี

เหมาะสมระหว่างน้ํามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท  
๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน  
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในช่วงรัฐบาลท่ีผ่านมา  
๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม  
๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งท่ีมีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน

ระดับนโยบาย หน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยปฏิบัติท่ีชัดเจนและจัดต้ังหน่วยงานกํากับดูแลระบบราง  
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้  
๖.๑๕ ในด้านเกษตรกรรม ดําเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้

สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ  
๖.๑๖ ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ

ประเทศ  
๖.๑๗ เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถ

แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง  

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงจะ
มีผลใช้บังคับอย่างเต็มท่ี ณ สิ้นปี ๒๕๕๘ จะเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการใน
เรื่องต่าง ๆ ให้พร้อม ดังนี้  

๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงในการ
เคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ท่ีเปิดเสรีมาก  

  ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท้ังแรงงานวิชาชีพ 
แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ  



32 

 

                                                                             แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )          
                                                                                    องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์    

 

๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
โดยเร่งขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือ  

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าท้ังภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระดับ  

๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด้านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งบริเวณประตูการค้า  
 ๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือ
นําไปสู่การผลิตและบริการท่ีทันสมัย ดังนี้  

๘.๑ สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ  
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและพัฒนาไป

ต่อยอดหรือใช้ประโยชน์  
๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ  
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ

พัฒนา และด้านนวัตกรรม  
๙. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน ดังนี้  
๙.๑ ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง

ยั่งยืน  
๙.๓ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดิน และแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยยึดแนว

พระราชดําริท่ีให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้  
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ  
๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค  

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐระบบราชการเป็นระบบท่ีใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณและอํานาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ทํามาหากินและการดํารงชีวิตได้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการทําธุรกิจในประเทศ
ไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้  

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และ 
ท้องถ่ิน  

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ประหยัด และสะดวก  

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก  
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ  
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๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษา 
ศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตย์สุจริต  

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ  
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสังคมท่ีอารยะ การยึดหลักนิติธรรม ดังนี้  

๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ  
ท่ีล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ  

๑๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว  

๑๑.๓ ในระยะต่อไปจัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจากการแทรกแซงของรัฐ  
๑๑.๔ นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัดการดําเนินคดีทุกข้ันตอน 
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม  
๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม

ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มี 9 ด้าน ดังนี้  
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  
4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
7. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง  
8. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงอย่างทัดเทียมในอาเซียนและ

ประชาคมโลก  
9. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการทุจริตอย่างยิ่งยืน  

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซ่ึงเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน  
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษา เล่าเรียน ท้ังทางตรงและทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
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10.รู้จักตนเองอยู่ได้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 
รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จําหน่าย และขยายกิจการ เม่ือมีความพร้อม โดยมี
ภูมิคุ้มกันท่ีดี  

11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่าง ๆ หรือกิเลส มีความละอายเกรง กลัว
ต่อบาป ตามหลักของศาสนา  

12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
(1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต การเกษตร การ

พัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว การต้ัง องค์กรร่วมภาครัฐ
และเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมอํานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  

(2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีท้ังร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ  

(3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน 
หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว ได้อย่างอบอุ่น  

(4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนท่ีภาค ป้องกันการรุกพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา พัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการ
แพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทําเกษตรอินทรีย์  

2. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด  
(1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และเลย) เน้น

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า การ
ลงทุนและการท่องเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

(2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เน้นให้
ความสําคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริม
พ้ืนท่ีชลประทาน การทําปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ  

(3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด เน้น
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์
พ้ืนท่ีชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทําการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

(4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการ
ท่องเท่ียวท้ังการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง  

(5) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ 
มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและขาดแคลนน้ํา การสร้างงานและรายได้
จากการท่องเท่ียวให้มากข้ึน  
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3. โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project)  
(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก  
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน  
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวอารยธรรมขอม  
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน  
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล  
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภมู ิ
: วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์จังหวัดชัยภูมิ 
“เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ” 

          พันธกิจการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
1. พัฒนาผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
2. พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว  
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน  
4. สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้าประสงค์รวม  
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  
2. จํานวนนักท่องเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน  
3. คนมีคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  
4. สภาพพ้ืนท่ีป่าคงความอุดมสมบูรณ์และมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 พ้ืนท่ีจังหวัด  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI)  
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร  
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม  
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเท่ียว  
4. สัดส่วนของพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ต่อพ้ืนท่ีจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
5. จํานวนชุมชนท่ีดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน  

เป้าประสงค์  
1.ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน  
2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  
3.ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
4. สินค้าและบริการมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตภาคการเกษตร  
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันสําปะหลังและอ้อย  
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์ไหมท่ีได้มาตรฐาน 
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4. ร้อยละของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  
5. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าสินค้าเกษตร  

 
กลยุทธ์และแนวทางพัฒนา  
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
1.1 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข้งและยั่งยืน  
1.2 พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน พริก ยางพารา ตลอดห่วง

โซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร  
1.3 พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  
1.4 พัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตร และการถือครองท่ีดิน  

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม  
2.1 พัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร  
2.2 พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ  
2.3 พัฒนาและส่งเสริมการทําเหมืองแร่โปแตช และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคบริการ  
3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ินให้มีคุณภาพ  
3.2 พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
เป้าประสงค์  
1. จํานวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน  
2. สินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  
3. แหล่งท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักท่องเท่ียว  
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากสินค้าและบริการการท่องเท่ียว  
3. จํานวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  

กลยุทธ์และแนวทาง  
1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
1.1 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีมีศักยภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือให้เป็นจังหวัดท่องเท่ียว ชั้นนําของภาคอีสาน  
1.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนให้ความสําคัญกับการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวของผู้พิการและผู้สูงอายุ  
1.3 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวแบบครบวงจรและท่องเท่ียวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล 
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2. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศ  
2.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเท่ียว ท่ีมีศักยภาพไปยังตลาดการท่องเท่ียว

กลุ่มเป้าหมาย  
2.2 ส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเท่ียวเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม

ทางการท่องเท่ียว  
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว และบริการให้มีคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอ  
2.5 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเท่ียว

ระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเท่ียวในระดับชาติ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียว ท้ังชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ  

3. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวให้เกิด  
ความสมดุลและย่ังยืน  

3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ให้เข้ามามีบทบาทใน
การบริหารจัดการการท่องเท่ียวท่ีบูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวสู่ความยั่งยืน  

3.2 สนับสนุน พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  

3.3 สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  

3.4 ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังศูนย์จําหน่ายสินค้าชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียว เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ให้กับประชาชนในท้องถ่ิน  

3.5 การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน  
เป้าประสงค์  

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน  
2.การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
1. สัดส่วนของพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ต่อพ้ืนจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
2. สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าท่ีได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้คงสภาพสมบูรณ์  
3. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการภัยพิบัติ  
5. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการใช้พลังงานทดแทน  

กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  
1. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และทุกภาคส่วน ในการ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพ  
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1.2 การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม รวมท้ังแก้ปัญหาการ
บุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดข้อพิพาทเก่ียวกับแนวเขตท่ีดินของรัฐ  

1.3 ควบคุมการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีต้นน้ํา และการใช้สารเคมีการเกษตรในพ้ืนท่ีต้นน้ําอย่างเข้มงวด  
1.4 พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุและการชะล้างพังทลายของหน้า

ดิน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ําและองค์กรท้องถ่ินในการจัดการน้ํา และการจัดทําแผนบริหาร

จัดการน้ําในแต่ละลุ่มน้ําอย่างบูรณาการท่ีเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน อําเภอ และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพการจัดการน้ํา  

2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการ  
2.1 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
และยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของท้องถ่ินและชุมชนเพ่ือให้เกิดความเป็น
หุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
2.2 ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถ่ิน และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความตระหนักและทัศนคติท่ีเป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
2.3 เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการกําจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้ําเสียชุมชน  
2.4 ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการกําหนดเขตและการจัดการเชิงพ้ืนท่ีอย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ีมีความสําคัญ
ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน  
2.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการองค์ความรู้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2.6 การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการอนุรักษ์ การวิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมท้องถ่ินและพืชพ้ืนบ้าน เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าเพ่ิม ตามแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
2.7 ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถ่ิน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับท้องถ่ินในการใช้พลังงานทดแทน 
การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในท่ีดินรกร้าง เพ่ือสร้างรายได้ และลดรายจ่ายด้านพลังงาน  

3.การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
3.1 การจัดทําแผนท่ี เพ่ือบ่งชี้พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท้ังในระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด โดยจัดลําดับความสําคัญ
พ้ืนท่ีเสี่ยง เพ่ือกําหนดแนวทางเฝ้าระวัง และแนวทางบรรเทาและป้องกันผลกระทบ  
3.2 พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติ ท่ีรุนแรงในอนาคต โดยให้ความสําคัญ
กับการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ  
3.3 พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยวางระบบเพ่ือส่งเสริมการดําเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามหลัก
สากล  
3.4 สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถ่ิน ให้มีการเตรียมความพร้อม จัดทําแผนปฏิบัติการ
รองรับภัยพิบัติ และการซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสมํ่าเสมอ  
3.5 พัฒนาศักยภาพชุมชน ให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน  
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3.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนได้ทราบ เพ่ือสร้างความตระหนัก
ให้แก่ประชาชนในการร่วมกันดําเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้าประสงค์  
1. ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชนเพ่ิมข้ึน  
2. ประชาชนและชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  
3. สังคม ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
1. ร้อยละประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ  
2. ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพท่ีดีมีมาตรฐานและท่ัวถึง  
3. จํานวนชุมชนท่ีดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมสูงข้ึน  
4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน  
5. ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนท่ี  

กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  
1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

1.1 เพ่ิมศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทนําในการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ประชาชน 
รวมท้ังร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่น และการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมนําความรู้  

1.2 สร้างเครือข่ายชุมชน/ท้องถ่ิน และทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม เฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมท่ีมีผลกระทบต่อการเบ่ียงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน และฟ้ืนฟูเผยแพร่สืบ
สานคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตท่ีดีงาม  

1.3 สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผู้มีความรู้ ความสามารถด้านวัฒนธรรม ได้มีเวทีแสดงออก 
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ท้ังในระดับชุมชนและระดับท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง  

1.4 พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเข้มแข็ง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม  

1.5 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกับชุมชน สามารถ
วางและจัดทําผังเมือง การจัดบริการข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความต้องการของประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับความ
ปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  

1.6 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจาก สภาวัฒนธรรมหมู่บ้านสู่สภาวัฒนธรรม
ตําบล  

1.7 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ท่ีดีงาม  

1.8 ขยายโอกาสการมีงานทําและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพ  
1.9 ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรมและ

เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ  
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1.10 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและนําวิทยาศาสตร์ทางการกีฬามา
ใช้อย่างจริงจัง  

1.11 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกกําลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจําเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
2. การพัฒนาการศึกษา  

2.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน 
เพ่ือการมีงานทําให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสํานึกค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

2.2 สร้างโอกาสและทางเลือกสําหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสร้าง
ปัจจัยและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องให้กับคนทุกช่วงวัย  

2.3 ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามุ่งสู่
สากล พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ให้ท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน  

2.4 สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาแก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ รวมท้ังพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการ และช่วยเหลือทางการศึกษา
ให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  

2.5 สนับสนุนสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ช่างท้องถ่ิน ทักษะอาชีพสู่ชุมชน รวมท้ังการรองรับและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน  

2.6 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  
3. การพัฒนาการสาธารณสุข  

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค รวมท้ัง
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน  

3.2 พัฒนาระบบบริการ วิชาการและบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  

3.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค รวมท้ังการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย  

3.4 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ รวมท้ังพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

3.5 สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือรองรับการขยายภารกิจในการ
ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง โดยเชื่อมโยงการดําเนินการร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  
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4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
4.1 ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพ่ือให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน  

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้นําชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน  

4.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน 
ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน  

4.4 ส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  
5. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

5.1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐแก่ประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ
อันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเชิงรุก เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  

5.2 พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มีจิตสํานึกสาธารณะ มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
ทัศนคติ ท่ีเอ้ือต่อการบริการประชาชน  

5.3 สร้างจิตสํานึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของข้าราชการ ในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่างต่อเนื่อง  

5.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทําแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเสริมสร้างขีด
ความสามารถของอําเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน ตําบล และอําเภอ ให้สามารถ
เชื่อมโยงกับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือให้ระบบแผนและงบประมาณของจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนา
พ้ืนท่ีได้ตรงตามความต้องการของประชาชน  

5.5 ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลไปสู่ระบบท่ีเป็นสากลและมีประสิทธิภาพ  
6. การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชน ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  

6.2 เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในทุกๆด้าน ดําเนินการป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงตกเป็น
เหยื่อของยาเสพติด ตลอดจนบําบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  

6.3 เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและระงับข้อพิพาทเบ้ืองต้นรวมท้ัง
การรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความปลอดภัย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนท่ี  

6.4 คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บริโภคเชิงรุก เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และพัฒนาการมาร่วมในการอํานวยความยุติธรรม 
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูม ิ
(ฉบับทบทวน 2559-2563) 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
การจัดทําแผนพัฒนาประเทศในระยะต่อไปต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 โดยกําหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูงในช่วงระยะ 5 ปีของแผน 
ฯ ดังนั้นกรอบทิศทางของแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 11 จึงประกอบด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้  
1.1 วิสัยทัศน์  
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง”  
1.2 พันธกิจ  
      1.2.1 สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมท่ีมี
คุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับ
การเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วม ในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร่งใสเป็นธรรม  
      1.2.2 คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลด การปล่อยก๊าซ เรือนกระจก รวมท้ังเพ่ิม
พ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  
1.3 ตัวช้ีวัด  
      1.3.1 ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่าง กลุ่มประชากรท่ีมีรายได้สูงสุดร้อยละ 
10.0 กับกลุ่มท่ีมีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบท่ีสามารถเข้าถึง
การคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์ การคอร์รัปชั่น  
      1.3.2 จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม  
จริยธรรม สัดส่วนประชากรท่ีเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากร ด้านการวิจัยและ
พัฒนา อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว  
      1.3.3 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ  
      1.3.4 คุณภาพน้ําและอากาศ ร้อยละของพ้ืนท่ีป่าไม้ต่อพ้ืนท่ีประเทศ และสัดส่วนการ  
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลําดับข้ันการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศต่อหัว 
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

1. แนวคิดและหลักการ  
1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล เป็นธรรมและ มี

ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ท่ียึด คน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน  

1.2 หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน 
เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย  

(๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน  
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(๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี  

2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี  
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสําคัญต่อ

การพัฒนาประเทศ เป็นผลให้จําเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาท่ีสมดุล 
ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังนี้  

2.1 พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ  

      2.1.1 พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนท่ีอรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบ่ี-สุราษฎร์ธานี-
นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา  
                 2.1.2 พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic  
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย
อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พ้ืนท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร  

2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนท่ี
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  

2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
เชิงพ้ืนท่ี เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ํา และเพ่ิมประสิทธิภาพการ เชื่อมโยงโครงข่าย
การคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น  

2.4 สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ําให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
(1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต การเกษตร การ

พัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว การต้ัง องค์กรร่วมภาครัฐ
และเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมอํานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  

(2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีท้ังร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ  

(3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน 
หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว ได้อย่างอบอุ่น  

(4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนท่ีภาค ป้องกันการรุกพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา พัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการ
แพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทําเกษตรอินทรีย์  
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2. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด  
(1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และ

เลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า 
การลงทุนและการท่องเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

(2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เน้นให้
ความสําคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริม
พ้ืนท่ีชลประทาน การทําปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ  

(3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การ
ใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทําการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

(4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเท่ียวท้ังการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง  

(5) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อํานาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและขาดแคลนน้ํา การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเท่ียวให้มากข้ึน  

3. โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project)  
          (๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก  

(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน  
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวอารยธรรมขอม  
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน  
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล  

           (๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง  
(๗) โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน้ําชีตอนบนและลุ่มน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ียั่งยืน  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมี คุณภาพและยั่งยืน 

ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
การพัฒนาในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 11 จึงจําเป็นต้องกําหนด ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีเหมาะสม โดย
เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่กับการให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคน และสังคมไทยให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและ
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมท้ังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และ
ความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีม่ันคง
และยั่งยืนมียุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 11 ดังนี้  

2.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันต้ังแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน 
เพ่ือให้เป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยให้ความสําคัญกับการสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึง
บริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองทางสังคม ท่ีครอบคลุมท่ัวถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ท่ีม่ันคง สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอ
ภาค ได้รับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์และความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเท่าเทียม และสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักด์ิศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวม และเปิดโอกาสการมี
ส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ  

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกัน เพ่ือเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพร้อมท้ัง
ด้านร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาท่ีรอบรู้ และมีจิตใจท่ีสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่า
ความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทาง
สังคมให้เข้มแข็งและเอ้ือต่อการพัฒนาคน รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้คน ในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ  

2.3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพ่ือให้ภาค
เกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานท่ีมีความม่ันคง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และสัตว์น้ํา รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริม การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ินและความรู้
สร้างสรรค์ การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน 
ให้ความสําคัญกับการสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพท้ังในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถพ่ึงตนเองได้และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างม่ันคง  

2.4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความสําคัญกับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็น
พ้ืนฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาท่ีมีคุณภาพ และยั่งยืน ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนท่ีเอ้ืออํานวยและระบบการ
แข่งขันท่ีเป็นธรรม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ มุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดท้ังภายใน และต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสาขาบริการท่ีมีศักยภาพบนพ้ืนฐานของนวัตกรรม
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และความคิดสร้างสรรค์พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ เพ่ิมผลิตภาพของภาคเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาภาคอุตสาหกรรม สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิง
สร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ โลจิสติกส์ สร้างความม่ันคงด้านพลังงาน 
ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นฐานเศรษฐกิจ ของประเทศท่ีเข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ  
 2.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคง ทางเศรษฐกิจและสังคม มุ่ง
เชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของ
การพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแส การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาฐาน
การผลิตและการลงทุนของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมท้ัง
เชื่อมโยงกับการผลิต ในประเทศ พัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาท่ียั่งยืนบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน
ท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และสร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความ
พร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความสําคัญกับการพัฒนากําลังคน ในทุกภาคส่วนให้มีทักษะท่ีทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบร่วมมืออนุ
ภูมิภาค ปรับปรุงกฎ ระเบียบการขนส่งคนและสินค้าเพ่ือลดต้นทุนการดําเนินธุรกิจ และเสริมสร้างความเข็มแข็งของ
ภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต่ระดับชุมชนท้องถ่ินให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  

2.6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืนฐาน ของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย 
โดยให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับกระบวน
ทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับ
ขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ ควบคุมและ
ลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็น
ธรรมอย่างบูรณาการ สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้า จากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน และเพ่ิมบทบาท
ประเทศไทย เวทีประชาคมโลก ท่ีเก่ียวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
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นโยบายองค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค ์

1. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
1.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี โดยระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่วน สนับสนุนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ใช้
วิถีของชุมชนในการป้องกัน แก้ไขปัญหา บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมให้กลับเข้าชุมชนอย่างสมศักด์ิศรี  
1.2 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการดํารงชีพท่ีเหมาะสม มีท่ีอยู่อาศัยตามสถานะภาพ  
1.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการจ้างงาน ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
การแก้ไขปัญหาความยากจน  
1.4 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมและการดําเนินงานของคณะกรรมการ กลุ่ม องค์กร ชมรม ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี เพ่ือสร้างสรรค์สังคม รวมถึงการใช้แนวทางครอบครัวเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาสังคม  
1.5 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการจัดสรรเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ให้มีความครอบคลุม เสมอ
ภาค  

2. นโยบายการศึกษา  
 2.1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
ในเขตพ้ืนท่ีให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 
สนับสนุนแนวทางการศึกษานอกระบบและส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2.2 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรืออยู่ในสภาวะยากลําบาก ให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษา  

 

3. นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
3.1 อุปถัมภ์ ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจและนําหลักของศาสนามาใช้ใน

ชีวิตประจําวัน  
3.2 ฟ้ืนฟู สืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การนันทนาการและสนับสนุนการ

ดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ  

4. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกป่า กําหนดให้มีการบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม ฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ใช้
มาตรการทางสังคมและกฎหมายกับผู้บุกรุกทําลายป่าไม้  

4.2 อนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้ ยุติการเผาไร่นาและการทําลายหน้าดิน ลดการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตร 
ฟ้ืนฟูสภาพดินและการชะล้างทําลายดิน โดยการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ  

4.3 จัดหาสถานท่ีและวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการท่ีเหมาะสม ไม่ทําลายสภาพแวดล้อม  

5. นโยบายการบริหารจัดการท่ีดี  
5.1 นําหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 

หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารจัดการองค์การ
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บริหารส่วนตําบลรวมถึงจัดต้ังหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในเขตพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับเป็นศูนย์เรียนรู้ภายในตําบลและ
ผู้สนใจท่ัวไป  

5.2 จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  
กระจายงบประมาณให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และครบถ้วนตามภารกิจอํานาจหน้าท่ี บนพ้ืนฐานของการจัดสรรงบประมาณ
ท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้มีประสิทธิภาพ  

5.3 สนับสนุนส่งเสริมแนวทางและการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานและการ ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

5.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารงานขององค์กร ส่งเสริมการเป็นองค์กรและชุมชนแห่งการเรียนรู้  

5.5 ให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก  
5.6 ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ และ สนับสนุนการจัดทําระบบแผน

ท่ีภาษี  
5.7 สนับสนุนส่งเสริมแนวทางการปกครองท้อง ถ่ินในระบอบประชาธิปไตย เทิดทูนไว้ ซ่ึงสถาบัน

พระมหากษัตริย์ สร้างเสริมความรัก ความสามัคคีในชุมชน สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ผ่านกระบวนการประชาคม เก่ียวกับการวางแผนพัฒนา การดําเนินกิจกรรม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
ปรับปรุงการให้บริการประชาชน โดยในรูปแบบและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือลดภาระและอํานวยความ สะดวกแก่ประชาชน  

5.8 ปรับปรุงการให้บริการประชาชนโดยในรูปแบบและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือลดภาระและอํานวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

5.9 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ
เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าท่ีกําหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมเพ่ือให้เกิดขวัญ
กําลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน และการบริการประชาชนเพ่ือให้เป็นหน่วยงานท่ีน่าเชื่อถือและไว้วางใจของ
ประชาชน 

6. นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
6.1 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการสาธารณสุขท่ีเหมาะสมการเข้าถึงการบริการด้านการรักษาพยาบาลอย่าง

สะดวกรวดเร็วการฟ้ืนฟูสุขภาพการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพมีระบบ
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรและสนับสนุนหน่วยงานองค์กรภาคประชาชน
ให้มีส่วนร่วมดําเนินงาน 

6.2 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับออกกําลังกายเล่นกีฬา เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพท่ีแข็งแรงเพ่ิมทักษะทางด้าน
การแข่งขันและการกีฬา ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพ่ือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเก่ียวข้องกับยาเสพติดจัด
ให้มีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติในระดับตําบลเพ่ือเป็นสถานท่ีจัดแข่งขันกีฬาและการออกกําลังกาย 

7. นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค 
7.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมสําหรับการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้ได้รับความสะดวก

รวดเร็ว 
7.2 จัดให้มีแสงสว่างเพ่ือการดํารงชีพการประกอบอาชีพการเกษตรกรรมความสะดวกและความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
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7.3 สร้างซ่อมบํารุงรักษา แหล่งน้ําทางธรรมชาติและท่ีจัดสร้างข้ึนเพ่ือให้มีน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรกรรมอย่างท่ัวถึง 

8. นโยบายส่งเสริมอาชีพและการเกษตรกรรม 
8.1 สนับสนุนส่งเสริมแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ“หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการผลิต เข้าถึงแหล่งความรู้ แหล่งเงินทุนการบริหารจัดการและการตลาด 
8.2 พัฒนาแหล่งน้ําธรรมชาติ ให้สามารถจัดเก็บและใช้น้ําสําหรับการเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุนมีระบบป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคและศัตรูทางการ

เกษตรกรรมตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร อาทิเช่นการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการผลิต และคัดแยก
เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้ในชุมชนและการค้า 

8.4 ส่งเสริมการทําเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ผสมผสานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงานและการดําเนินชีวิต 

8.5 ส่งเสริมและสร้างกลุ่มอาชีพให้มีความหลากหลายเกิดความม่ันคงในรายได้ 
 

การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาสและข้อจํากัด ( SWOT Analysis )  

ในการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสพัฒนาเป็นการนําเทคนิคSWOT มาใช้ในการพิจารณาข้อมูลเพ่ือนําไปใช้สู่
การกําหนดยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคนิคSWOT พิจารณาปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายในตําบล 
จุดอ่อน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก โอกาส (Opportunity) และการวิเคราะห์
โดยใช้เทคนิค ทําให้สามารถตระหนักถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค เพ่ือเป็นการประเมินศักยภาพ และ
กําหนดทิศทาง เป้าหมาย ในอนาคต ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ สถานการณ์ ดังนี้ ข้อจํากัด (Threaten)  การ
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT ทําให้สามารถตระหนักถึงจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคเพ่ือเป็นการประเมิน
ศักยภาพและกําหนดทิศทาง เป้าหมายในอนาคตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนี้ 

ด้านศักยภาพ 
1.จุดเด่น 
1.1 ความได้เปรียบด้านท่ีตั้งชุมชน ตําบลคอนสวรรค์เป็นชุมชนท่ีอยู่กันเป็นกลุ่มตามเส้นทางคมนาคมหลักทํา

ให้สะดวกต่อการติดต่อสื่อสารและการพัฒนา อีกท้ังยังอยู่ใกล้ตัวอําเภอจึงทําให้ข้อมูลข่าวสารและการรับรู้มีความ
สะดวกและรวดเร็วทันเวลา สภาพโดยรอบชุมชนยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด สภาพสังคมจึงยังคง
เป็นสังคมแบบด้ังเดิมอยู่มากพ้ืนท่ีเหมาะแก่การทําเกษตรกรรมอย่างยิ่ง 

1.2 ความได้เปรียบของการคมนาคมทางบก มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับหลายพ้ืนท่ีและหลายตําบลท่ี
สะดวกสบายโดยมีเส้นทางหลักสองเส้นทางคือถนนสายบ้านลาดใหญ่ –ช่องสามหมอ มีลักษณะเป็นถนนลาดยาง
เส้นทางหลักท้ังสองเส้นนี้จึงทําให้การเดินทางติดต่อระหว่างกันของคนในพ้ืนท่ีและใกล้เคียงรวมตลอดถึงผู้สัญจรไปมา
อ่ืนๆได้รับความสะดวกสบายรวดเร็วและเชื่อต่อกันได้ทุกหมู่บ้าน 

1.3 ความพร้อมด้านผังเมือง เป็นชุมชนแบบด้ังเดิมยังไม่มีการวางผังเมืองและสภาพชุมชนยังไม่มากมาย
ซับซ้อนแต่ก็ยังคงมีพ้ืนท่ีท่ีสามารถจัดวางผังเมืองเพ่ือแบ่งโซนได้ 

1.4 เป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมทางการเกษตร เนื่องจากเป็นท่ีราบสูงจึงเป็นสภาพพ้ืนท่ีท่ีเหมาะแก่การเกษตร
โดยเฉพาะการทํานาข้าวอย่างยิ่งและการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ เป็นต้น 
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2.จุดด้อย 
2.1 สภาพสังคมเป็นแบบดั้งเดิม จึงทําให้อาจเกิดปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่บ้างเนื่องจาก

ประชาชนบางส่วนยังไม่กล้าคิดกล้าแสดงออกยังคงยึดติดกับการเป็นผู้ตามและต้องเชื่อฟังผู้ทําอยู่ 
2.2 เส้นทางคมนาคมหลัก ซ่ึงมิได้อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. มีสภาพชํารุด เป็นหลุมเป็นบ่อทําให้การ

เดินทางไม่สะดวกสบายเท่าท่ีควร 
2.3 ขาดงบประมาณและบุคลากร ในการจัดวางผังเมืองเพ่ือรองรับชุมชนท่ีขยายข้ึนทุกวัน 
2.4 ไม่มีอ่างเก็บน้ําหรือฝายก้ันน้ําสําหรับกักเก็บน้ําไว้ใช้เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้งเพ่ือให้เกษตรกรมีน้ําใช้อย่าง

เพียงพอและท่ัวถึงกัน 

3. โอกาส 
3.1 สภาพพ้ืนท่ีเหมาะแก่การเกษตรและสังคมยังมีสภาพเป็นสังคมด้ังเดิมอยู่มากจึงเหมาะแก่การพัฒนาและ

ส่งเสริมทางด้านการเกษตรเช่นการเกษตรผสมผสานการปลูกพืชผักปลอดสารพิษและการใช้ปุ๋ยชีวภาพซ่ึงเป็นแนวทางท่ี
จะตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายของรัฐบาลอย่างยิ่ง 

3.2 เส้นทางคมนาคม ค่อนข้างสะดวกสบายและใกล้เมือง (อําเภอ) จึงเหมาะแก่การส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 
จากพืชผลทางการเกษตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจําหน่ายสินค้า OTOP เพ่ือนําไปขายให้กับนักท่องเท่ียวท่ีผ่านไปมา 

3.3 นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี4 เป็นต้นมาท่ีรัฐบาลเริ่มมี
นโยบายกระจายความเจริญจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาคกระจายอํานาจจากส่วนกลางสู่ท้องถ่ิน รวมถึงนโยบายของ
รัฐบาลในปัจจุบันมองเห็นความสําคัญของประชาชนในฐานรากจึงมีการกระจายรายได้สู่รากหญ้า ดังจะเห็นได้จากการ
จัดสรรงบประมาณการจัดทําโครงการและการอุดหนุนงบประมาณต่างๆจํานวนมากสู่ท้องถ่ินเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ท้องถ่ินและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 

3.4 ความไม่พร้อมของชุมชนตําบลคอนสวรรค์ ซ่ึงเป็นท้องถ่ินท่ีต้ังอยู่ในระหว่างชุมชนท่ีเจริญและไม่เจริญ
ชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีระบบหรือแผนพัฒนาท่ีถูกทางการพัฒนาชุมชนเหล่านี้ 
ต้องประสบกับปัญหามากมายเพ่ือจะจัดการกับชุมชน การขาดการวางผังเมืองรวมต้ังแต่เริ่มแรกปัญหาขยะและสิ่ง
ปฏิกูล เช่นเดียวกับชุมชนท่ีไม่มีการพัฒนาชุมชนอ่ืนๆซ่ึงมีการอพยพแรงงานเข้าทํางานในเมืองหลวง เมืองใหญ่ สภาพ
พ้ืนท่ีขาดความอุดมสมบูรณ์  

4. ข้อจํากัด  
4.1 ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล ปัจจุบันภาครัฐมีการปรับงบประมาณใหม่ท้ัง

กระบวนการ หากเสนอแผนงานโครงการเป็นไปตามท่ีนโยบายรัฐบาลกําหนด ถึงแม้จะเป็นความต้องการของชุมชนท่ี
แท้จริงก็ตาม ก็จะไม่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ อีกท้ังการถ่ายโอนงบประมาณตาม พ.ร.บ. การกระจาย
อํานาจ จากหน่วยงานต่างๆ ท่ีรับผิดชอบอยู่เดิม ขาดความจริงใจกล่าวคือ ถ่ายโอนงานแต่ไม่ถ่ายโอนเงินงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมีรายได้น้อยจึงไม่สามารถดําเนินการได้ จึงทําให้เกิดความไม่เข้าใจและสับสนของพ่ีน้อง
ประชาชนอย่างมาก  
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ด้านเศรษฐกิจ  
1. จุดแข็ง  
1.1 สภาพท่ีตั้ง อยู่ใกล้เมืองเส้นทางคมนาคมสะดวกไม่ซับซ้อน ทําให้การขนส่งผลิตภัณฑ์และเดินทางติดต่อ

ซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันเกิดความสะดวกสบายและรวดเร็ว ซ่ึงเป็นการลดต้นทุนอีกทางหนึ่ง  
1.2 จากนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ และกระจายรายได้ให้กับประชาชนและ

ส่งเสริมในเรื่องเงินทุนประกอบอาชีพให้กับประชาชน ส่งผลให้ก่อเกิดการสร้างงาน สร้างเงิน และมีระบบการเงิน 
หมุนเวียนข้ึนในพ้ืนท่ีอย่างมาก  

1.3 แรงงาน มีอย่างเพียงพอและราคาไม่สูงและโดยภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการทํางานใน
ภาคเกษตร งานฝีมือ และการค้าขายอยู่แล้ว ประกอบกับมีภูมิปัญญาท้องถ่ินในหลายด้านท่ีพร้อมจะให้ความรู้และ
แนวทางงานประเภทต่างๆ ซ่ึงคงอยู่คู่กับวิถีการดําเนินชีวิตมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเกษตรกรรม มีการ
รวมกลุ่มกันเพ่ือผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีทําให้ต้นทุนการผลิตตํ่า และประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน  

1.4 การจําหน่ายสินค้า เช่น สินค้า OTOP,และผลิตผลทางการเกษตร สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้เป็นจํานวนมาก  

1.5 ด้านอุตสาหกรรม โดยส่วนมาก จํานวนสมาชิกในครัวเรือนจะมีการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมใน
ครอบครัว ก่อให้เกิดรายได้ให้กับครอบครัวและท้องถ่ินเป็นอย่างมาก เช่น การทํากรอบรูป หมอนขิด เย็บเสื้อผ้า ทอผ้า 
และทอเสื่อ เป็นต้น  

 
2. จุดอ่อน  
2.1 ขาดตลาดรองรับผลผลิตของชุมชน หรือผู้ค้ารายย่อยเพราะตลาดหรือร้านค้าชุมชนส่วนใหญ่จะจําหน่าย

เพ่ือคนในชุมชน ทําให้สินค้าบางประเภทล้นตลาด และจําหน่ายได้ช้าลง  
2.2 พ้ืนท่ีทางการเกษตรบางส่วนขาดน้ํา พ้ืนท่ีตําบลคอนสวรรค์ ส่วนมากเป็นพ้ืนท่ีทางการเกษตร และอาศัย

น้ําจากน้ําฝนเท่านั้น และไม่มีน้ําไหลผ่าน มีเพียงแหล่งน้ําธรรมชาติขนาดเล็ก เช่น ลําห้วยซ่ึงไม่เพียงพอกับพ้ืนท่ี
เพาะปลูก จึงทําให้ศักยภาพการผลิตไม่แน่นอน สําหรับทําการเกษตรในฤดูแล้งหรือทํานาปรังได้ เนื่องจากระบบการ
จัดส่งน้ําไปไม่ถึง ทําให้ผลิตผลท่ีได้ไม่ดีเท่าท่ีควรและหน่วยงานเองขาดงบประมาณท่ีจะดําเนินการให้ประชาชนได้มีน้ํา
ใช้อย่างทัดเทียมกันให้กับประชาชนได้ จึงยังคงเป็นข้อจํากัดและข้อเสียอยู่  

3. โอกาส  
3.1 ความไม่พร้อมของชุมชนชุมชนยังไม่พัฒนา ซ่ึงกลุ่มชุมชนหรือเมืองเหล่านั้นต้องไปแก้ปัญหาหรือ 

พัฒนาความต้องการพ้ืนฐานก่อน  
3.2 ผลผลิตจากสินค้า OTOP สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี โดยการจําหน่ายท้ังในพ้ืนท่ี จังหวัด

และต่างจังหวัด  
3.3 การคมนาคมสะดวกสบายและรวดเร็ว  

4. อุปสรรค  
4.1 ภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวเนื่องจากผลกระทบจากค่าเงินบาทผันผวน  
4.2 การขาดการให้องค์กรความรู้เก่ียวกับเรื่องดินการใช้ดิน ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเช่น กรมพัฒนาท่ีดินกรม

ผังเมืองและโยธา  
4.3 ความไม่พร้อมของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
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4.4 ขาดการประชาสัมพันธ์ท่ีถูกทาง  
4.5 กฎระเบียบในการดําเนินธุรกิจด้านอาหารมีมากเช่น อ.ย. ของกระทรวงสารณสุข  

ด้านสังคม  
1. จุดแข็ง  
1.1 ด้านการศึกษามีโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส 1 แห่งรวม 2 โรงเรียน  
1.2 ด้านสาธารณสุขในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์มีสถานีอนามัยประจําตําบล 1 แห่ง 

นอกจากนี้ชุมชนมีตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข (อสม.) กระจายไปทุกหมู่บ้าน  
1.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดต้ังกลุ่มในการพัฒนาตนเองเช่น มีการต้ังกลุ่มออมทรัพย์ทุกหมู่บ้าน เกิดการ

รวมกลุ่ม มีร้านค้าชุมชนทุกหมู่บ้าน ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มของชุมชน ถือเป็นชุมชนเข้มแข็ง  

2. จุดอ่อน  
2.1 ประชาชนในชุมชนมีฐานะยากจน มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรมเม่ือสิ้นสุดฤดูการเกษตรก็จะว่างงานไม่มี

รายได้เกิดการอพยพแรงงานเข้าสู่เมืองหลักหรือเมืองหลวงในจังหวัดดังกล่าว  
2.2 ป่าไม้เหลือน้อยเพราะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชล้มลุก (ข้าว)  
2.3 มีปัญหายาเสพติดบ้างแต่ไม่มากยังอยู่ในวิสัยท่ีจะควบคุมได้  

3. โอกาส  
3.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบก มีผลต่อการมีรายได้ การมีงานทํา การอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนการ

พัฒนาเส้นทางคมนาคมจะเป็นประโยชน์ท้ังการขนส่งและการเดินทางอาจเป็นเส้นทางสายธุรกิจต่อไป  
3.2 แรงงานแฝงในชุมชนหรือผู้ได้รับการศึกษาในทุกระดับทําให้มีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย  

4. ข้อจํากัด  
4.1 การจ้างแรงงานอาจน้อยลงเพราะเครื่องจักรมาแทนท่ี  
4.2 มีผู้จบการศึกษามากข้ึนไม่มีตําแหน่งงานรองรับช่วยลดปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคม  

สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือการประเมินการพัฒนาตําบลคอนสวรรค์ (SWOT)  
 ปัจจุบัน จุดเด่น ของตําบลก็คือมีความสามารถในด้านผลผลิตทางการเกษตร อันได้แก่ การมีพ้ืนท่ีในการผลิต
และมีผลผลิตท่ีหลากหลาย มีธรรมชาติท่ีงดงาม  

จุดอ่อน ขาดการส่งเสริมในด้านการตลาด ขาดงบประมาณในการจัดหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
โอกาส เป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน มีงบประมาณอยู่ใกล้ชิด  

ประชาชนและปัญหา  
จุดเส่ียง ขาดความร่วมมือขาดแนวร่วม การแตกแยกของการเมืองท้องถ่ินองค์กรมีวิธีการเพ่ือนําไปสู่การพัฒนา

ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้มากต่อไป โดยการประสานและกําหนดทิศทางข้ันตอนการพัฒนา ในการบริหาร
ทรัพยากรเหล่านี้ต่อไป ปัจจุบัน จุดเด่น การทอผ้าห่ม และ ผ้าไหมเป็นสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของ
จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงสามารถพัฒนาคุณภาพ และการผลิต เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นสินค้าท่ีนํารายได้มาสู่ท้องถ่ิน และ
เป็นสถานท่ี ท่ีจําหน่ายสินค้า ซ่ึงผลิตภัณฑ์ตําบลสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถ่ินได้เป็นอาชีพหลัก  
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จุดอ่อน ขาดการส่งเสริมในด้านการตลาด ขาดงบประมาณในการจัดหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการ
จัดทํา  

โอกาส เป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการบริหารงานมีงบประมาณอยู่ใกล้ชิด  
ประชาชนและปัญหา  

จุดเส่ียง ขาดความร่วมมือขาดแนวร่วม ขาดความสามัคคี ในการรวมกลุ่ม การแตกแยกของการเมืองท้องถ่ิน
องค์กรมีวิธีการเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้มากต่อไป โดยการประสานและกําหนดทิศ 
ทางข้ันตอน  

 
โอกาสการพัฒนาในอนาคต  

–นโยบายของรัฐบาลการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
–นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ท่ีสนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร  
-การท่องเท่ียว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตําบล  
–การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
–การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล  

 
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัด  

–กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
–การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดําเนินการ  
–ภาระหน้าท่ีเพ่ิมมากข้ึน ตามภารกิจท่ีได้รับถ่ายโอน  
–มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติอย่างเสรี ทําให้เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสารและการรับประเพณีนิยมเข้า   

            มาทําให้ประเพณีท้องถ่ินค่อยๆ หายไป  
 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

- ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินตามประเด็นการพัฒนาท้องถ่ิน
ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหาพ้ืนท่ีเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

- ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถ่ินด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
   ก. ด้านเศรษฐกิจ  

᛫ ปัญหา ราษฎรว่างงานขาดความรู้ในการประกอบอาชีพขาดเงินทุนในการประกอบ อาชีพ ขาดการรวมกลุ่ม
อาชีพท่ีชัดเจนและปัญหาภัยธรรมชาติ ขาดความ ม่ันใจในท่ีดินทํากินตลอดถึงการไม่มีท่ีดินทํากินของราษฎร  

 ᛫ ความต้องการ ราษฎรมีงานทํา เพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกร ในการประกอบอาชีพและให้มีท่ีดิน
ทํากินเป็นของตัวเอง สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพท่ีชัดเจน ตลอด
ถึงการวางแผนการแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ  
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   ข. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
- ปัญหา เส้นทางการคมนาคม ถนนเพ่ือการเกตษรเป็นถนนมีหินผุและลูกรัง ซ่ึงจะต้องทําการ  

ซ่อมแซมอยู่ตลอด และถนนชํารุดง่ายเม่ือเกิดอุทกภัย  
- ความต้องการ เส้นทางได้มาตรฐานถาวร ไม่ชํารุดง่ายไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซม การขนส่งไป

มาสะดวกรวดเร็ว  
   ค. ด้านสังคม  
  ᛫ ปัญหา ชุมชนไม่เข้มแข็งพอ การประสานงานขององค์กร และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องยังน้อยขาดการ
ส่งเสริมกลุ่มเด็กและเยาวชน ท้ังด้านสถานท่ีและอุปกรณ์ในการออกกําลังกาย  

᛫ ความต้องการ ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ให้ราษฎรมีบทบาทร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานราชการมาก
ข้ึนและพัฒนาส่งเสริมให้กลุ่มเด็กและเยาวชนตลอดถึงประชาชนท่ัวไป มีสถานท่ีและอุปกรณ์ในการออกกําลังการอย่าง
ท่ัวถึง  
   ง. ด้านส่ิงแวดล้อม  

᛫ ปัญหา ขยะมูลฝอยเพ่ิมมากข้ึนการปล่อยน้ํา เสียท่ีเกิดจากปล่อยน้ําเสียจากครัวเรือนจากการเกษตรลงสู่จาก
แหล่งน้ํา การเลี้ยงสัตว์ ริมลําคลองทําให้มูลสัตว์ลงสู่ลําคลอง การใช้สารเคมี ในการเกษตรก่อให้เกิดการตกค้าง 
  ᛫ ความต้องการ จัดระบบการเก็บและท้ิงขยะให้ดีป้องกันและควบคุมการบุกรุกท่ีสาธารณะและส่งเสริมการ
ปลูกป่าถาวร ส่งเสริมการเกษตรชีวภาพ จัดระบบการเลี้ยงสัตว์  
   จ. ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการเปล่ียนแปลง  

᛫ ปัญหา บุคลากรไม่เพียงพอ ขาดความพร้อม ท้ังอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ การบริการท่ีล่าช้า 
ขาดความรู้ความเข้าใจในหน้าท่ี  
 ᛫ ความต้องการ เพ่ิมและพัฒนาบุคลากรขององค์กร ตลอดถึงเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน สามารถบริการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
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บทท่ี 4  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย

เพ่ือการพัฒนา  
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บทท่ี 4 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา  

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค ์
"เล่ืองลือพระใหญ่ทวารวดี ชุมชนสามัคคีเข้มแข็ง ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โครงสร้างพ้ืนฐานครอบครัว"  

พันธกิจหลกัในตําบลคอนสวรรค์ 
 ๑. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  1  :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  2  :  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  3  :  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม   
 ยุทธศาสตร์ท่ี  4  :  การพัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินและการท่องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  5  :  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  6  :  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ        
2. เป้าประสงค์ 
 1.การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว มีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีครอบคลุม 
 2.เพ่ือพัฒนาองค์กร การบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 
 4.เพ่ือการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.เพ่ือส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 6.เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 7.พัฒนาและการจัดการด้านการท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 8.ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๓. ตัวช้ีวัด 
 1.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานภายในตําบล   
 2.ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในตําบลคอนสวรรค์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 3. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 
 4. ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์และบํารุงรักษาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 5. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
 6. การเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียวภายในตําบล 
 7.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในตําบลคอนสวรรค์ได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน 
 8.การบริหารงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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๔. ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน 
แหล่งนํ้า และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพ่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 1.ส่งเสรมิการเกษตร และสร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 

3.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน 
การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

1.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
และการท่องเท่ียว 

พัฒนา วางแผน ส่งเสรมิมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถ่ิน ส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลคอสวรรค์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า การบริหารกิจการขยะ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ 

1.ดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน
ให้แก่ อปพร.เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ความรู้และปลูกจิตสํานึกให้
ประชาชนมีความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือความมั่นคงของ
ชาติ 

2.พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานท่ีใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งสร้างประสทิธิภาพการบริหารจัดการ
องค์การให้พร้อมบริการประชาชน 
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๕.  กลยุทธ์ 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศของตําบลคอนสวรรค์ จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความสําคัญกับการวางบทบาทการพัฒนา
ตําบลหนองกระทุ่มในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมท้ังสอดคล้องกับ
ศักยภาพและบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือท่ีจะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้
กําหนดกลยุทธ์ ดังนี้  
  1.การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
  3. การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
  5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการบริหารจัดการท่ีดี  
๖.  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  ให้ความสําคัญต่อการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีด้านต่างๆ  โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟูพัฒนาการจัดการสาธารณะ หรือโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ซ่ึงถือเป็นภารกิจสําคัญหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษาฯ อันเป็น
รากฐานสําคัญต่อการพัฒนาคน  พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาสูงการพัฒนาท่ียั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม  
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของ
ประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ จึงกําหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  6  ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม   
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินและการท่องเท่ียว 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ        
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๗. ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

1. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
1.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี โดยระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่วน สนับสนุนหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง ใช้วิถีของชุมชนในการป้องกัน แก้ไขปัญหา บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมให้กลับเข้าชุมชนอย่าง
สมศักด์ิศรี  

1.2 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการดํารงชีพท่ีเหมาะสม มีท่ีอยู่อาศัยตามสถานะภาพ  
1.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการจ้างงาน ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมในส่วนของการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน และการแก้ไขปัญหาความยากจน  
1.4 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมและการดําเนินงานของคณะกรรมการ กลุ่ม องค์กร ชมรม ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี เพ่ือสร้างสรรค์สังคม รวมถึงการใช้แนวทางครอบครัวเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาสังคม  
1.5 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการจัดสรรเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ให้มีความ

ครอบคลุม เสมอภาค  
2. นโยบายการศึกษา  
 2.1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
ในเขตพ้ืนท่ีให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 
สนับสนุนแนวทางการศึกษานอกระบบและส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2.2 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรืออยู่ในสภาวะยากลําบาก ให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษา  
 
3. นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 3.1 อุปถัมภ์ ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจและนําหลักของศาสนามาใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  
 3.2 ฟ้ืนฟู สืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การนันทนาการและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ  
4. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกป่า กําหนดให้มีการบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม ฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม  
ใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมายกับผู้บุกรุกทําลายป่าไม้  
 4.2 อนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้ ยุติการเผาไร่นาและการทําลายหน้าดิน ลดการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตร 
ฟ้ืนฟูสภาพดินและการชะล้างทําลายดิน โดยการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ  
 4.3 จัดหาสถานท่ีและวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการท่ีเหมาะสม ไม่ทําลายสภาพแวดล้อม  
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5. นโยบายการบริหารจัดการท่ีดี  
 5.1 นําหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตําบลโคกม่ังงอยรวมถึงจัดต้ังหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในเขตพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับเป็นศูนย์เรียนรู้ภายใน
ตําบลและผู้สนใจท่ัวไป  
 5.2 จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน กระจายงบประมาณให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และครบถ้วนตามภารกิจอํานาจหน้าท่ี บนพ้ืนฐานของการจัดสรรงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้มี
ประสิทธิภาพ  
 5.3 สนับสนุนส่งเสริมแนวทางและการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานและการ ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 5.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารงานขององค์กร ส่งเสริมการเป็นองค์กรและชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 5.5 ให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก  
 5.6 ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดทําระบบแผนท่ี
ภาษี  
 5.7 สนับสนุนส่งเสริมแนวทางการปกครองท้อง ถ่ินในระบอบประชาธิปไตย เทิดทูนไว้ ซ่ึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์ สร้างเสริมความรัก ความสามัคคีในชุมชน สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ผ่านกระบวนการประชาคม เก่ียวกับการวางแผนพัฒนา การดําเนินกิจกรรม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร   
          5.8 ปรับปรุงการให้บริการประชาชน โดยในรูปแบบและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือลดภาระและอํานวยความสะดวก
แก่ประชาชน  
 5.9 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ 
เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี กําหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม เพ่ือให้เกิดขวัญ
กําลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน และการบริการประชาชน เพ่ือให้เป็นหน่วยงานท่ีน่าเชื่อถือและไว้วางใจของ
ประชาชน  
6. นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน  
 6.1 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการสาธารณสุขท่ีเหมาะสม การเข้าถึงการบริการด้านการรักษาพยาบาลอย่าง
สะดวก รวดเร็ว การฟ้ืนฟูสุขภาพ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพ มี
ระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร และสนับสนุนหน่วยงาน องค์กรภาค
ประชาชน ให้มีส่วนร่วมดําเนินงาน  
 6.2 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับออกกําลังกาย เล่นกีฬา เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพท่ีแข็งแรง เพ่ิมทักษะทางด้าน
การแข่งขันและการกีฬา ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพ่ือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเก่ียวข้องกับยาเสพติด จัด
ให้มีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติในระดับตําบล เพ่ือเป็นสถานท่ีจัดแข่งขันกีฬาและการออกกําลังกาย  
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7. นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค 
  7.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมสําหรับการสัญจรไปมา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว  
 7.2 จัดให้มีแสงสว่างเพ่ือการดํารงชีพ การประกอบอาชีพ การเกษตรกรรม ความสะดวก และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน  
 7.3 สร้าง ซ่อม บํารุงรักษา แหล่งน้ําทางธรรมชาติและท่ีจัดสร้างข้ึน เพ่ือให้มีน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรกรรมอย่างท่ัวถึง  
8. นโยบายส่งเสริมอาชีพและการเกษตรกรรม  
 8.1 สนับสนุนส่งเสริมแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการผลิต เข้าถึงแหล่งความรู้ แหล่งเงินทุน การบริหารจัดการและการตลาด  
 8.2 พัฒนาแหล่งน้ําธรรมชาติ ให้สามารถจัดเก็บและใช้น้ําสําหรับการเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
 8.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุน มีระบบป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคและศัตรูทางการ
เกษตรกรรม ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร อาทิเช่น การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการผลิต และคัด
แยกเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้ในชุมชน และการค้า  
 8.4 ส่งเสริมการทําเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ผสมผสาน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงาน และการดําเนินชีวิต  
 8.5 ส่งเสริมและสร้างกลุ่มอาชีพให้มีความหลากหลาย เกิดความม่ันคงในรายได้  
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สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือการประเมินการพัฒนาตําบลคอนสวรรค์ (SWOT)  
ปัจจุบัน จุดเด่น ของตําบลก็คือมีความสามารถในด้านผลผลิตทางการเกษตร อันได้แก่ การมีพ้ืนท่ีในการผลิตและมี
ผลผลิตท่ีหลากหลาย มีธรรมชาติท่ีงดงาม  
จุดอ่อน ขาดการส่งเสริมในด้านการตลาด ขาดงบประมาณในการจัดหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
โอกาส เป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน มีงบประมาณอยู่ใกล้ชิด  
ประชาชนและปัญหา  
จุดเส่ียง ขาดความร่วมมือขาดแนวร่วม การแตกแยกของการเมืองท้องถ่ินองค์กรมีวิธีการเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้มากต่อไป โดยการประสานและกําหนดทิศทางข้ันตอนการพัฒนา ในการบริหาร
ทรัพยากรเหล่านี้ต่อไป  
ปัจจุบัน จุดเด่น การทอผ้าห่ม และ หมอนขิดเป็นสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงสามารถ
พัฒนาคุณภาพ และการผลิต เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นสินค้าท่ีนํารายได้มาสู่ท้องถ่ิน และเป็นสถานท่ี ท่ีจําหน่าย
สินค้า ซ่ึงผลิตภัณฑ์ตําบลสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถ่ินได้เป็นอาชีพหลัก  
จุดอ่อน ขาดการส่งเสริมในด้านการตลาด ขาดงบประมาณในการจัดหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดทํา  
โอกาส เป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการบริหารงานมีงบประมาณอยู่ใกล้ชิด ประชาชนและปัญหา  
จุดเส่ียง ขาดความร่วมมือขาดแนวร่วม ขาดความสามัคคี ในการรวมกลุ่ม การแตกแยกของการเมืองท้องถ่ินองค์กรมี
วิธีการเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้มากต่อไป โดยการประสานและกําหนดทิศทางข้ันตอน   
 

โอกาสการพัฒนาในอนาคต 
–นโยบายของรัฐบาลการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
–นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ท่ีสนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร-การท่องเท่ียวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตําบล 
–การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
–การแก้ไขปัญหาความยากจนปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล 
      ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัด 
–กฎหมายระเบียบข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
–การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดําเนินการ 
–ภาระหน้าท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามภารกิจท่ีได้รับถ่ายโอน 
–มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติอย่างเสรี ทําให้เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสารและการรับประเพณีนิยมเข้ามาทําให้
ประเพณีท้องถ่ินค่อยๆ หายไป 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค ์

 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

(Goals) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPLS) 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline Data) 

 
เป้าหมาย (Targets) 

ปี 
2561 - 
2565 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2554 

ปี 
2565 

1. การคมนาคมท้ังทางบกมี
ความสะดวก รวดเร็ว  

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีความ
สะดวกรวดเร็ว  

- ครัวเรือนท่ีมีความ
สะดวกรวดเร็ว มีร้อย
ละ 100 ของ
ครัวเรือนท้ังหมด  

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

2. จัดให้มีการบริหารจัดการ
ระบบประปา  
อย่างท่ัวถึง  

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีประปา
ใช้  

- ครัวเรือนท่ีมีประปา
ใช้ ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนท้ังหมด  

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

3. จัดให้มีระบบไฟฟ้า
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้า
สาธารณะใช้  

- ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้า
ใช้ร้อยละ 90ของ
ครัวเรือนท้ังหมด  
- ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้า
สาธารณะร้อยละ 70 
ของครัวเรือนท้ังหมด  

90%  
 
 

70%  

50%  
 
 

30%  

60%  
 
 

40%  

70%  
 
 

50%  

80%  
 
 

60%  

90%  
 
 

70%  

4. พัฒนาปรับปรุงก่อสร้าง
แหล่งนํ้า เพ่ือ  
อุปโภค บริโภค และเพ่ือ
การเกษตรให้  
เพียงพอ  

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีแหล่ง
นํ้าให้เพ่ือการ
อุปโภค บริโภค  

- ครัวเรือนท่ีมีการ
จัดทําความสะอาด
บริเวณท่ีอยู่อาศัย มี
ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนท้ังหมด  

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

5. ให้มีการบํารุงรักษา 
ไฟฟ้า นํ้าประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ  

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีกา
บํารุงรักษาไฟฟ้า 
นํ้าประปา โทรศัพท์ 
ฯลฯ  

- ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้า 
นํ้าประปา โทรศัพท์ 
จัดทําการบํารุงรักษา
เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ 
ตามท่ีอยู่อาศัยของ
ตนเอง มีร้อยละ 100
ของครัวเรือนท้ังหมด  

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

6. ให้มีการบํารุงรักษาทาง
ระบายนํ้า  

1.) ร้อยละของ
ครัวเรือนมีการ
จัดทําความสะอาด
ทางระบายนํ้า  

1.) ครัวเรือนท่ีมีทาง
ระบายนํ้าของตนเอง 
จัดทําความสะอาด มี
ร้อยละ 65 ของครัว
เรืองท้ังหมด  

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

7. ขุดลอกแหล่งนํ้า
ธรรมชาติ และสร้างคลองส่ง
นํ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร  

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีคลอง
ส่งนํ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตร  

- ประชาชนท่ีมีคลอง
ส่งนํ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตร มีร้อยละ 
35 ของประชาชน
ท้ังหมด  

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

(Goals) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPLS) 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline Data) 

 
เป้าหมาย (Targets) 

ปี 
2561 - 
2565 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2554 

ปี 
2565 

8. ขยายเขตการให้บริการ
ระบบไฟฟา้  
ประปา โทรศัพท ์ฯลฯ ให้
ทั่วถึง (รวมถึงไฟฟา้สาธารณะ
,โทรศัพท์สาธารณะ )  

ร้อยละของหมู่บ้าน
มีการขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟา้ 
ประปา โทรศัพท ์ 

- หมู่บ้านทั้งหมดที่มี
ไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท ์มีร้อยละ 
70 ของหมู่บ้าน
ทั้งหมด  

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

 
9. พัฒนาปรับปรุงก่อสร้าง
แหล่งนํ้าเพื่อ อุปโภค บริโภค 
และเพือ่การเกษตร  

ร้อยละของหมู่บ้าน
มีการขุดสระนํ้า 
และขุดลอกแหล่ง
นํ้าเพือ่ใช้อุปโภค  
รวมถึงใช้งานเพือ่
การเกษตรกรรม  

- หมู่บ้านที่มีสระนํ้า 
และขุดลอกแหล่งนํ้า
แล้ว มีร้อยละ 70 
ของหมู่บ้านทั้งหมด  

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

10. รณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ปุ๋ย  
ชีวภาพในการเกษตร  

ร้อยละของ
ประชากรทีไ่ด้ใช้
ปุ๋ยชีวภาพใน
การเกษตร  

- ประชากร ที่ได้ใช้
ปุ๋ยชีวภาพใน
การเกษตร มีร้อยละ 
80 ของประชากร
ทั้งหมด  

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

11. ส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจแบบพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ร้อยของประชากร
ที่พัฒนาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ
ขอองค์
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  

- ประชากรที่พัฒนา
เศรษฐกิจ แบบ
พอเพียงมีร้อยละ 60 
ของประชากร
ทั้งหมด  

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

12.มีการใช้ระบบหอกระจาย
ข่าวหรือเสียงตามสาย รวมทั้ง
การใช้ส่ือท้องถิ่น อาจเป็นส่ือ
หนังสือพิมพ ์วิทยุ และ
โทรทัศน์เป็นต้น  

ร้อยละของหมู่บ้าน 
มีการใช้ระบบหอ
กระจายข่าว หรือ
เสียงตามสาย 
รวมทั้งการใช้ส่ือ
ท้องถิ่น  

- หมู่บ้านที่ใช้ระบบ
หอกระจายข่าว หรือ
เสียงตามสาย มีร้อย
ละ ของหมู่บ้าน
ทั้งหมด  

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

13. จัดให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมการบริหารงาน โดย
ผ่านกระบวนการประชาคม 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที ่และสิทธิ
ประโยชน์ของตนเอง  

ร้อยละของ
ประชาชนได้เขา้มา
มีส่วนร่วมการ
บริหาร ในบทบาท
หน้าที่และสิทธิ
ประโยชน์ของ  
ตนเอง  

- ประชาชนที่มีส่วน
ร่วมในการ
บริหารงาน โดยผ่าน
กระบวนการ
ประชาคม เพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจใน
บทบาทหน้าทีแ่ละ
สิทธิประโยชน์ของ
ตนเอง  

100%  100%  100%  100%  100%  100%  
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

(Goals) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPLS) 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline Data) 

 
เป้าหมาย (Targets) 

ปี 
2561 - 
2565 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2554 

ปี 
2565 

14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดความร่วมมือระหว่าง
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และอื่น ๆ เพ่ือบรรลุ
จุดมุ่งหมายการพัฒนา  

ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
ร่วมมือระหว่าง 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น  

- ประชาชนได้มีความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น มี  
ร้อยละ 65 ของ
ประชาชน ท้ังหมด  

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

15.ส่งเสริมและเผยแพร่ให้
ความรู้แก่ ประชาชนในการ
เลือกต้ัง ทุกระดับ  

ร้อยละของ
ประชาชนใช้สิทธ์ิไป
เลือกต้ัง ทุกระดับ  

- ประชาชนใช้สิทธ์ิใน
กาเลือกต้ังทุกระดับ มี
ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนท้ังหมด  

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

16. ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได้พอเพียง  

- ร้อยละของ
ประชากรในวัย
ทํางานท่ีมีรายได้
เพ่ิมขึ้น  
- ร้อยละของ
ประชากรในวัย
ทํางาน (15-60)ท่ี
ว่างงาน  
- ร้อยละของ
ประชากรอพยพ
แรงงาน วัยทํางาน  
ไปทํางานต่างถิ่นใน
ฤดูแล้ง  

- ครัวเรือนท่ี
ประชากรในวัยทํางาน
มีงานทําร้อยละ 75 
ของครัวเรือนท้ังหมด  
- ประชากรในวัย
ทํางานว่างงาน มีร้อย
ละ 0 ของประชากร
ในวัยทํางานท้ังหมด  
- ประชากรอพยพ
แรงงานมีร้อยละ 25 
ของประชากรท้ังหมด  

75%  
 
 
 

0%  
 
 
 

25%  

55%  
 
 
 

20%  
 
 
 

45%  

60%  
 
 
 

15%  
 
 
 

40%  

65%  
 
 
 

10%  
  
 
 

35%  

70%  
 
 
 

5%  
 
 
 

30%  

75%  
 
 
 

0%  
 
 
 

25%  

17. เพ่ิมพูนรายได้ให้ท้องถิ่น  - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีรายได้
เพ่ิมนอกจากรายได้ 
ประจํา  

- ประชาชนท่ีมีรายได้
เพ่ิมนอกจากรายได้
ประจํา มีร้อยละ 80 
ของประชาชนท้ังหมด  

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

18. การบํารุงและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ  

- ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีฝีมือ
พัฒนาอาชีพ อย่าง
สร้างสรรค์  

- ประชาชนท่ีมีฝีมือ
พัฒนาอาชีพ มีเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ100 ของ
ประชาชนท้ังหมด  

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

19. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมใน
ครอบครัว  

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
อุตสาหกรรมใน
ครอบครัว  

- ครัวเรือนท่ีมี
อุตสาหกรรมใน
ครอบครัว มีร้อยละ 
35ของครัวเรือน
ท้ังหมด  

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

(Goals) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPLS) 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline Data) 

 
เป้าหมาย (Targets) 

ปี 
2561 - 
2565 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2554 

ปี 
2565 

20.ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือใน
การประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชน  

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้
พัฒนาฝีมือในการ
ประกอบอาชีพ  

- ประชาชนท่ีมีฝีมือใน
การประกอบอาชีพ มี
ร้อยละ 25 ของ
ประชาชนท้ังหมด  

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

21.ส่งเสริมให้ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น  

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีรายได้
เพ่ิมขึ้น  

- ประชาชนท่ีมีรายได้
เพ่ิมขึ้น มีร้อยละ 85 
ของประชาชนท้ังหมด  

85%  65%  70%  75%  80%  85  

22. ส่งเสริมอาชีพตาม
โครงการ หน่ึงตําบล  
หน่ึงผลิตภัณฑ์  

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีทําหน่ึง
ตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ์  

- ครัวเรือนท่ีทําหน่ึง
ตําบลมีร้อยละ 60 
ของครัวเรือนท้ังหมด  

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

23. ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ตามแนว  
พระราชดําริขององค์
พระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว  

ร้อยละของ
ประชากรทําเกษตร
ทฤษฎีใหม่  

- ประชากรท่ีแนว
การเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่ มีร้อยละ
75 ของครัวเรือน
ท้ังหมด  

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

24. จัดต้ังกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร เพ่ือ
ส่งเสริมอาชีพของประชาชน  

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีการ
จัดต้ังกลุ่มแม่บ้าน 
กลุ่มเกษตรกร  

- ประชาชนท่ีมีการ
จัดต้ังกลุ่มแม่บ้าน 
กลุ่มเกษตรกรมีร้อย
ละ  
35 ของประชาชน
ท้ังหมด  

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

25.เน้นการใช้แรงงานส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือกระจายรายได้
ให้แก่ท้องถิ่น  

ร้อยละของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่นท่ีได้เข้ามา
ดําเนิน งานให้กับ
องค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  

- ประชาชนท่ีได้เข้า
มาดําเนินงานให้กับ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล มีร้อยละ 65 
ของประชาชนท้ังหมด  

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

26.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่และมี
ความเป็นอยู่ดีขึ้น  

ร้อยละของ
ประชากรท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมผู้สูงอายุและ
คนพิการให้ได้รับ
การดูแลเอาใจใส่
และมีความเป็นอยู่ดี
ขึ้น  

ประชากรท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมผู้สูงอายุและคน
พิการให้ได้รับการดูแล
เอาใจใส่และมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 40 ของ
ประชากรท้ังหมด  

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

(Goals) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPLS) 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline Data) 

 
เป้าหมาย (Targets) 

ปี 
2561 - 
2565 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2554 

ปี 
2565 

28. สร้างรายได้ แก้ปัญหา
ให้กับคนว่างงาน  

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ว่างงาน  

ครัวเรือนที่มีการ
ว่างงาน มีร้อยละ 
ของครัวเรือนทั้งหมด  

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

29. ฟื้นฟูชีวิตเกษตรกร
ไทย  

ร้อยละของ
ประชากรที่มีอาชีพ
เกษตรกรมีชีวิต
ความเป็นอยู่ดีขึ้น  

ประชากรที่มีอาชีพ
เกษตรกรได้มีชวีิต
ความเป็นอยู่ดีขึ้น มี
ร้อยละ60ของ
ประชากรทั้งหมด  

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

30. ประชาชนได้รับ
การศึกษาที่ดี และเพียงพอ  

- อัตราเฉล่ีย
ประชาชนที่จบ
ปริญญาตรี
ครัวเรือน  
- เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่
ประชาชนที่ด้อย
โอกาส  

- จํานวนประชาชนที่
เรียนจบปริญญาตรี 
อัตราร้อยละ 3 ต่อ
จํานวนครัวเรือนร้อย
ละ 50ทั้งหมด  
- จํานวนประชาชนที่
ได้รับการสนับสนุน
ช่วยเหลือการศึกษาที่
เพียงพอของ
ครัวเรือนทั้งหมด  

50%  
 
 
 
 

90%  

10%  
 
 
 
 

20%  

20%  
 
 
 
 

30%  

35%  
 
 
 
 

50%  

40%  
 
 
 
 

70%  

50%  
 
 
 
 

90%  

31. มุ่งให้เยาวชนมองเห็น
คุณค่า และคุณประโยชน์
ต่อการศึกษา  

ร้อยละของเยาวชน
ที่สนใจต่อ
การศึกษา เพื่อ
นําไป ศึกษาต่อ 
และประกอบ 
อาชีพในอนาคต  

- เยาวชนที่สนใจต่อ
การศึกษาเพือ่นําไป
ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพใน
อนาคต มีร้อยละ 
ของเยาวชนทั้งหมด  

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

32. ส่งเสริมการขยาย
โอกาสทางการศึกษา  

ร้อยละของ
ประชากรทีไ่ด้รับ
การศึกษาเพิ่มเติม  

ประชากรทีไ่ด้รับ
การศึกษาเพิ่มเติม มี
ร้อยละของประชากร
ทั้งหมด  

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

33. สร้างรายได้ แก้ปัญหา
ให้กับคนว่างงาน  

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ว่างงาน  

ครัวเรือนที่มีการ
ว่างงาน มีร้อยละ 
ของครัวเรือนทั้งหมด  

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

34. ส่งเสริมการขยาย
โอกาสทางการศึกษา  

ร้อยละของ
ประชากรทีไ่ด้รับ
การศึกษาเพิ่มเติม  

ประชากรทีไ่ด้รับ
การศึกษาเพิ่มเติม มี
ร้อยละของประชากร
ทั้งหมด  

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

(Goals) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPLS) 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline Data) 

 
เป้าหมาย (Targets) 

ปี 
2561 - 
2565 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2554 

ปี 
2565 

35. ส่งเสริมโครงการ
ทุนการศึกษาแก่เด็ก  
ท่ียากจนและเรียนดี  

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ทุนยากจนและเรียน
ดี  

- เด็กนักเรียนท่ีได้รับ
ทุนยาก  
จนและเรียนดี มีร้อย
ละของประชาชน
ท้ังหมด  

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

36. การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่
ประชาชน  

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี  
ความรู้เพ่ิมมากขึ้น  

- ประชาชนท่ีมีความรู้
เพ่ิมมากขึ้น มีร้อยละ
ของประชาชนท้ังหมด  

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

37.กระตุ้นความสนใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิหน้าท่ี
ของตนเองในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร เหตุการณ์ การบ้าน
การเมือง ในการปราบปราม
ทุจริต คอรัปช่ัน รวมถึงด้าน
อื่น ๆ  

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี
ความรู้เกี่ยวกับ
เหตุการณ์การบ้าน 
การเมือง  

- ประชาชนท่ีมีความรู้
เกี่ยวกับเหตุการณ์ 
การบ้าน การเมือง มี
ร้อยละของประชาชน
ท้ังหมด  

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

38. การจัดทําวารสาร ด้าน
ความรู้ต่าง ๆ แจกจ่ายแก่
ประชาชนตามระยะเวลาท่ี
สมควร  

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี
ความรู้ตามวารสาร
ท่ีแจกจ่าย  

- ประชาชนท่ีมีความรู้
ตาวารสารท่ีแจกจ่าย 
มีร้อยละของ
ประชาชนท้ังหมด  

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

39. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารท่ีทัน  
สมัยของประชาชนเพ่ิมขึ้น  

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารท่ี
ทันสมัยเพ่ิมขึ้น  

- ประชาชนท่ีมีได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารมีร้อย
ละ 65 ของ
ประชาชนท้ังหมด  

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

40. จัดให้มีโครงการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษแก่เยาวชน  

ร้อยละของเยาวชน
ท่ีได้เข้าอบรม
โครงการเรียนรู้
ภาษา อังกฤษ  

- เยาวชนท่ีได้เข้า
อบรม โครงการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ มีร้อย
ละของเยาวชน
ท้ังหมด  

20%  10%  15%  20%  -  -  

41. การพัฒนาและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม  

ร้อยละของ
ประชากรท่ีได้
พัฒนา และอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม  

- ประชากรท่ีได้
พัฒนา และอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมมีร้อยละ 
ของประชากรท้ังหมด  

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

42. รักษาความสะอาดของ
ถนน ทางนํ้า ทางเดิน และท่ี
สาธารณะ รวมท้ังกําจัด ขยะ
มูลฝอย และส่ิงปฏิกูล  

ร้อยละของ
ประชากรท่ีรักษา
ความสะอาดของ
ถนน ทางนํ้า 
ทางเดิน และท่ี
สาธารณะ รวมท้ัง
กําจัดขยะมูลฝอย  

- ประชากรท่ีรักษา
ความ  
สะอาดของถนน ทาง
นํ้า ทางเดิน และท่ี
สาธารณะรวมท้ัง
กําจัดขยะมูลฝอยมี
ร้อยละ ของประชากร
ท้ังหมด  

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

(Goals) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPLS) 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline Data) 

 
เป้าหมาย (Targets) 

ปี 
2561 - 
2565 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2554 

ปี 
2565 

43.เสริมโครงการอาหาร
กลางวัน และ  
อาหารเสริม (นม) แก่เด็ก
นักเรียน  

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
อาหารกลางวัน 
และอาหารเสริม  

- ประชาชนมีอาหาร
กลางวัน และอาหาร
เสริม(นม)มีร้อยละ 
ของประชาชนท้ังหมด  

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

44. คุ้มครองดูแลและ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  

ร้อยละของ
ประชากรท่ีได้ดูแล
และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  

- ประชากรท่ีได้ดูแล
และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  

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

45. การควบคุมการเล้ียงสัตว์  ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
ควบคุมการเล้ียง
สัตว์ได้  

- ครัวเรือนท่ีมีการ
ควบคุมการเล้ียงสัตว์
ได้ คิดเป็นร้อยละ 
ของครัวเรือนท้ังหมด  

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

46. การควบคุมอนามัย และ
ความสะอาด  
ปลอดภัย ในร้านจําหน่าย
อาหาร โรงมหรสพ และสถาน
บริการอื่น ๆ  

ร้อยละของหมู่บ้าน 
ท่ีถูก ควบคุม
อนามัย ความ
สะอาด ปลอดภัยใน
อาหาร  

- หมู่บ้าน ท่ีควบคุม
ถูก อนามัย ความ
สะอาดปลอดภัยใน
อาหาร มีร้อยละ ของ
หมู่บ้านท้ังหมด  

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

47. การบําบัดและจัดการขยะ  ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้มีการ
กําจัดขยะ  

- ครัวเรือน ท่ีได้มีการ
กําจัดขยะ มีร้อยละ
ของครัวเรือนท้ังหมด  

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

48. จัดทําโครงการบ้าน
สะอาดน่าอยู่  

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีได้จัดทํา
โครงการบ้าน
สะอาด น่าอยู่  

- ครัวเรือน ท่ีได้จัดทํา
โครงการบ้านสะอาด
น่าอยู่ มีร้อยละ 70
ของครัวเรือนท้ังหมด  

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

49.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของ ประชาชนทุก
ระดับอย่างท่ัวถึง  

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
การศึกษา  

- ประชาชนท่ีได้รับ
การศึกษา มีร้อยละ 
ของประชาชนท้ังหมด  

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

50. จัดให้มีการออกกําลังกาย 
ทุกหมู่บ้าน เพ่ือสร้างสุขภาพ
อนามัยท่ีดีต่อร่างกาย และ
ความสามัคคีภายในหมู่บ้าน  

ร้อยละของหมู่บ้าน 
ท่ีได้มีการออกกําลัง
กาย  

- หมู่บ้านท่ีได้มีการ
ออก  
กําลังกาย มีร้อยละ 
ของหมู่บ้านท้ังหมด  

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

51. ดําเนินกิจกรรมรณรงค์
เพ่ือต่อต้าน ยาเสพติด และจัด
ให้มีการแข่งขัน กีฬา เพ่ือ
ต่อต้านยาเสพติด  

ร้อยละของ
ประชากรท่ีได้มีการ
เดินรณรงค์เพ่ือ
ต่อต้านยาเสพติด
และได้มีการจัด
แข่งขันกีฬาแล้ว 

- ประชากรท่ีได้มีการ
เดินรณรงค์เพ่ือ
ต่อต้านยาเสพติดและ
ได้มีการจัดการแข่งขัน
กีฬาแล้ว มีร้อยละ 
ของประชากรท้ังหมด  

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

(Goals) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPLS) 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline Data) 

 
เป้าหมาย (Targets) 

ปี 
2561 - 
2565 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2554 

ปี 
2565 

52. ส่งเสริมและสนับสนุน
ดําเนินการเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน  

ร้อยละของหมู่บ้าน
ที่มี ความปลอดภัย
ในชีวิต และ
ทรัพย์สิน  

1.) หมู่บ้านที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน มีร้อยละ 
ของหมู่บ้านทั้งหมด  

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

53. จัดให้มีการป้องกันแกไ้ข
ปัญหาสังคม และความ
ยากจนของประชาชน  

1.) ร้อยละของ
ประชาชน ที่  
ได้รับความ
ช่วยเหลือจาก  
รัฐบาลในการแกไ้ข
ปัญหาสังคมและ
ความยากจน  

1.) ประชาชน  
ที่ได้รับความ 
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
ในการแกไ้ขปัญหา
สังคมและความ
ยากจน คิดเป็น  
ร้อยละของประชาชน
ทั้งหมด  

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

54. เพิ่มศักยภาพของคนใน
ด้านการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ให้
มากขึ้น  

1.) ร้อยละของ
ประชาชนที ่ได้มี
ส่วนร่วมในด้าน
ต่างๆ มากขึ้น  

1.) ประชาชนที่ได้มี
ส่วนร่วมในด้านต่างๆ 
มากขึ้น คิดเป็นร้อย
ละ ของประชาชน
ทั้งหมด  

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

55. ส่งเสริมและสนับสนุน
ดําเนินการเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน  

ร้อยละของหมู่บ้าน
ที่มี ความปลอดภัย
ในชีวิต และ
ทรัพย์สิน  

1.) หมู่บ้านที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน มีร้อยละ  
ของหมู่บ้านทั้งหมด  

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



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

๗๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 1  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(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
พร้อมวางท่อระบายน้ํา
เส้นจากนานางสมควร
ครองเคหา ถึงนานาง 
บัวหลัน ต่อฤทธิ์ หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงถนนที่
ชํารุด ฯลฯ 

ปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวาง
ท่อ 40" 
จํานวน 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
พร้อมวางท่อระบายน้ํา
เส้นจากนานางสงวน  
คงสตรี ถึงนานายอํานวย 
แฝงมนต์ หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงถนนที่
ชํารุดและเพิ่มทางน้ํา
ให้ไหลสะดวก 

ปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวาง
ท่อ 60" 
จํานวน 5 ท่อ 

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

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคมใน
การเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 1  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรพร้อม
วางท่อระบายน้ําเส้นจาก
นานายเพิ่มพูน มนต์ชัยภูมิ  
ถึงนานางเต็มตา  
งามประเสริฐ  หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุง
ถนนที่ชํารุด 
ฯลฯ 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
 

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

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคมใน
การเกษตร 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเส้นลําห้วยประดู่จาก
นานายประสาท แสงเมือง 
ถึงนานางหนูทิพย์  
อุดมทรัพย์  หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุง
ถนนที่ชํารุด
ฯลฯ 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
 

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  
ต่อโชติ ถึงนานางละเอียด 
งามสิน หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุง
ถนนที่ชํารุด
ฯลฯ 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
 

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

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคมใน
การเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 1  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรเส้น
นานางแดงฮัว สุรเสน 
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อปรับปรุง
ถนนที่ชํารุด
ฯลฯ 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
พร้อมวางท่อ 40" 
จํานวน 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
ลูกรังเส้นบ้านจอก หมู่ที่ 1 
ไปห้วยประดู่ ถึงตําบลโคก
มั่งงอย หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุง
ถนนที่ชํารุด
ฯลฯ 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ระยะทาง 4 กม. 
 

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

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม
ในการเกษตร 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเส้นนานางนนทิยา  
ต่อฤทธิ์ ถึงนานายประยุทธ์ 
ทวีทรัพย์ หมู่ที่ 1  

เพื่อปรับปรุง
ถนนที่ชํารุด
ฯลฯ 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
 

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

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม
ในการเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน    

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 1  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเส้นลําห้วยประดู่
จากนานางอํานวย สน
ทอง ถึงฝายน้ําล้นนานาง
แดงฮัว สุระเสน หมู่ที่ 1  

เพื่อปรับปรุง
ถนนที่ชํารุด
ฯลฯ 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
พร้อมวางท่อ  
 

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

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม
ในการเกษตร 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเส้นนานายวุฒิชัย  
หาชัยภูมิถึงสี่แยกหนอง
โขมง หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุง
ถนนที่ชํารุด
ฯลฯ 

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

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม
ในการเกษตร 

กองช่าง 

12 โครงการทําถนนดินเพื่อ
การเกษตรจากนานาง
สวาท ขําเนตร ถึงนานาง
สมควร คาดสนิท หมู่ที่ 1 

เพื่อเดินทางใน
การสญัจรและ
ขนย้ายพืชผล
ทางการเกษตร 

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

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม
ในการเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน    

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 1  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเส้นจากนานาง
สังเวียน งามสวัสดิ์ ถึง  
นานางประสิทธิ์  อยู่เย็น 
หมู่ที่ 1  

เพื่อปรับปรุง
ถนนที่ชํารุด
ฯลฯ 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
 

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

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคมใน
การเกษตร 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดด้วยรถเกรดเดอร์
พร้อมอัดบดสายลําห้วย
ประดู่ หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุง
ถนนที่ชํารุด
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 

15 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดด้วยรถเกรดเดอร์
พร้อมอัดบดสายดอน
โขมง - ไปบ้านจอก 
หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุง
ถนนที่ชํารุด
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 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน    

      ประเภทสร้างฝายกั้นน้ํา  หมู่ที่ 1  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้ําลําห้วยประดู่ช่วงนา
นางเถาวรรณ์ ถึงนานาย 
สืบพงษ์ พุทธเสน หมู่ที่ 
1 
  

เพื่อกักเก็บน้ํา
ไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ฝายกั้นน้ําลําห้วยประดู ่
(ตามแบบ มข. 2527) 
 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชนผู้ที่
ทําการเกษตร
ร้อยละ 80 
ของเกษตรใน
พื้นที่ 

เกษตรกรใน
พื้นที่มีน้ําเพื่อทํา
การเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบาย
น้ําเพื่อการเกษตรจากนา
นางหอมหวน ทวีแปลง
ถึงนา 
นางดวงตา ต่อโชติ หมู่ที่ 
1 

เพื่อการ
ไหลเวียนน้ํา
สะดวก 

วางท่อระบายน้ําขนาด 
30" 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้ที่
ทําการเกษตร
ร้อยละ 80 
ของเกษตรใน
พื้นที่ 

ระบายน้ําไม่ให้
ท่วมขังฤดูน้ํา
หลาก 

กองช่าง 

๓ โครงการวางท่อระบาย
น้ําเพื่อการเกษตรบริเวณ
ฝายน้ําล้นลําห้วยประดู่ 
ช่วงนานางแดงฮัว สุรเสน  
หมู่ที่ 1 

เพื่อการ
ไหลเวียนน้ํา
สะดวก 

วางท่อระบายน้ําขนาด 
40" จํานวน 4 ท่อน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนผู้ที่
ทําการเกษตร
ร้อยละ 80 
ของเกษตรใน
พื้นที่ 

ระบายน้ําไม่ให้
ท่วมขังฤดูน้ํา
หลาก 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน    
      ประเภทสร้างฝายกั้นน้ํา  หมู่ที่ 1   แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอกลําห้วย
ประดู่ ช่วงจากนานาย
บัวฮอง จอกสถิต ไป
สิ้นสุดนานายเต็มตา  
งามประเสริฐ หมู่ที่  1 

เพื่อป้องกัน
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 

ไม่มีปัญหา
อุทกภัยและ
ปัญหาภัยแล้ง
ในพื้นที่ 

กองช่าง 

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

เพื่อใช้ในการ
ระบายน้ําใช้ทํา
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 
ซึ่งขาดแคลนน้ํา
ใช้ทําการเกษตร 
ทําให้มีน้ําใช้
สําหรับอุปโภค -
บริโภค ไดร้้อย
ละ 80 

ระบายน้ําได้
สะดวกรวดเร็ว
ใช้ใน
การเกษตร
และปัญหาน้ํา
ท่วม 

 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้ําจากที่นานายบุญเชิญ 
บํารุงเชื้อ – นานายโอสื่อ 
เหลืองสกุล หมู่ที่ 1 

เพื่อใช้ในการ
ระบายน้ําใช้ทํา
การเกษตร  

 

จํานวน 1 จุด 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 200,000 ราษฎร หมู่ที่ 1 
ซึ่งขาดแคลนน้ํา
ใช้ทําการเกษตร 
ทําให้ราษฎรมีน้ํา
ใช้สําหรับอุปโภค 

ระบายน้ําได้
สะดวกรวดเร็ว
ใช้ใการเกษตร
และปัญหาน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 1  
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะสายบ้านนาย 
หนูซึ้ง ทวีทรัพย์ ตลอดแนว
ลําห้วยประดู่ ถึงเขตบ้าน
จอก หมู่ที่ 1  
  

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่ํา
คืน 

ไฟฟ้าสาธารณะสาย
บ้านนายหนูซึ้ง  
ทวีทรัพย์ ตลอดแนวลํา
ห้วยประดู่ ถึงเขตบ้าน
จอก หมู่ที่ 1 
 

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

มีไฟฟ้าส่องแสง
แสวงปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

81 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บริโภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ 1  
 แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้ําพร้อมวางท่อจากนา 
นายแสวง แดงไชยวัฒน์  
ไปถึงนานายพัฒน์พงษ์ 
เพิ่มยินดี  หมู่ที่ 1 

เพื่อเป็นการ 
ส่งน้ําที่ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกคลองส่งน้ํา
พร้อมวางท่อระบายน้ํา 
60" จํานวน 6 ท่อ 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้ําเพื่อ
ทําการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบายน้ํา 
เพื่อการเกษตรถนน        
ลําห้วยประดู่จากนานางคํา
หม่อน หล่าเพียร ถึง 
นานางแดงฮัว  สุระเสน  
หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องการ
ท่วมขังพืชผล
ทางการเกษตร 

ท่อระบายน้ํา 30"
จํานวน 6 ท่อ 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

พืชผลทาง
การเกษตร
ของประชาชน
เสียหายน้อย
ที่สุด 

กองช่าง 

3 โครงการวางท่อระบายน้ํา 
เพื่อการเกษตรจากนานาง 
หอมหวล  ทวีแปลง 
ถึงนานางดวงตา  ต่อโชติ 
หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องการ
ท่วมขังพืชผล
ทางการเกษตร 

ท่อระบายน้ํา 40" 
จํานวน 4 ท่อ 
 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

แก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขัง
พืชผลทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นบานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 2  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตจากถนนเส้น
ไปบ้านลาดใหญเ่ริ่มจาก
หัวสะพานไปถึงทาง
แยกเข้านาครไูพรฑูรย์ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อการสญัจรสะดวก
ของประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตจาก
ถนนเส้นไปบ้านลาด
ใหญ่เริ่มจากหัว
สะพานไปถึงทาง
แยกเข้านาครู
ไพรฑูรย์ 4.00 ม.
ยาว หนา 0.15 ม. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นบานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน    

      ประเภทสร้างฝายกั้นน้ํา  หมู่ที่ 2 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อระบายน้ํา
ลําห้วยเสียว หมู่ที่ 2  

 

 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ําที่ดี 
ป้องกันน้ําท่วม
ขัง 

 

 

ขนาดท่อระบายน้ํา  
40 x 100     
จํานวน  12  ท่อน   

 

35,000 35,000 

 

 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ปัญหาน้ําท่วม
ขังของ
ประชาชน 
บ้านจอกหมู่ที่ 
2 ลดลงร้อยละ 
80 

 

ไม่มีปัญหาน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 3  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเลยีบ
ลําห้วยเสียวจากบ้านนาย
สุระศักดิ์ถึงสะพานเรียบ
ลําห้วยเสียว หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเลียบลําห้วย
เสียวจากบ้านนาย 
สุระศักดิ์ถึงสะพาน
เรียบลําห้วยเสียว 

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

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเลยีบ
ลําห้วยเสียวจากนานาย
อุดมไปบ้านนาเสยีว  
หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเลียบลําห้วย
เสียวจากนาอุดมไป
บ้านเสียว 

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 สายไปป่าแดง 
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  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 3  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังลําห้วยเสียว หมู่ที่ 
๓ 

เพื่อปรับปรุงถนนที่
ชํารุดฯลฯ 

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
ลูกรังเส้นป่าช้าเส้นของ
โรงเรียนคอนสวรรค์  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อปรับปรุงถนนที่
ชํารุด ฯลฯ 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ขนาด 3.00 x 
500 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
อัดบดสายลําห้วยเสยีว
ตอนกลาง หมู่ที่ ๓ 

เพื่อปรับปรุงถนนที่
ชํารุด ฯลฯ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนขนาด 3.00 ม 
x 1,000 ม. 

    ๑๐,๐๐๐ 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  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 3  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗ 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 

๘ โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลองส่งน้ํา
ลําห้วยเสียวไปหนอง
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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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ 3  
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อระบาย
น้ําจากลําห้วยเสยีวถึงนา
นายสวัสดิ์ ครองปัญญา 
หมู่ที่ 3 

เพื่อเป็นการส่ง
น้ําที่ใช้ในการ 
เกษตร 

ท่อระบายน้ําจาก 
ลําห้วยเสียวถึงนา 
นายสวัสดิ์ ครองปัญญา 
  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ร้อย
ละ 100 

เกษตรกร
ได้รับน้ําเพื่อ
ทําการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 3 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เรียบลําห้วยเสียว หมู่ที่ 
3 
  
 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่ํา
คืน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเรียบลําห้วยเสยีว 

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

มีไฟฟ้าส่องแสง
แสวงปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะจากหนองชาติ
ไปนาเสียว หมู่ที่  3 

 

 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ความยาว  2,000 
เมตร 

 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน หมู่
ที่ 3 มีไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

89 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานประปา    

      งานประปา  หมู่ที่ 3 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
จําหน่ายน้ําประปาจาก
บ้านนาง 
ชมมนัส มาฆะเซ็นต์ ถึง
บ้านนางบัวภา หมู่ที่ 3 
  
 

เพื่อขยายเขต
จําหน่าย
น้ําประปาส่วน
ภูมิภาค 

โครงการขยายเขต
จําหน่ายน้ําประปา 
จากบ้านนางชมมนัส 
มาฆะเซ็นต์ ถึงบ้าน 
นางบัวภา หมู่ที่ 3 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนผู้ที่
ใช้น้ําทางร้อย
ละ 100  

ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้น้ํา
อุปโภคบรโิภค
จากน้ําส่วน
ภูมิภาค 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(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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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา) 

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

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

เพื่อปรับปรุงถนนที่
ชํารุด 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 

เพื่อปรับปรุงถนนที่
ชํารุด 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 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหนองทอน - โคก
ม่วง  
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 0.10 ม. 
หมู่ที่ 4 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ประชาชนผู้
ที่ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 80 
ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

8 โครงการถนนเพื่อ
การเกษตร จากนานาย
สุวรรณ์ – 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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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(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 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 ประชาชนผู้
ที่ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 80 
ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

1
0 

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อการเกษตร สาย
ห้วยเสียว - โนนกอก 
หมู่ที่ 4   

เพื่อการสญัจร
สะดวกสบาย 

ถนนเพื่อการเกษตร 
สายห้วยเสียว -  
โนนกอก  
3.00 x ๑50.00 
ม. หมู่ที่ 4 

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

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1๑ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดย
ปรับเกรดด้วยรถเกรด
พร้อมอัดบดสาย
หนองทอน -โคก
หนองม่วง หมู่ที่ 4 

เพื่อการสญัจร
สะดวกสบาย 

ซ่อมแซมถนนโดย
ปรับเกรดด้วยรถ
เกรดพร้อม  
3.๐๐ ม. x 1,300 
ม. หมู่ที่ 4 

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

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

1๒ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดย
ปรับเกรดด้วยรถเกรด
พร้อมอัดบดสายไปนา
แก 
หมู่ที่ 4 

เพื่อการสญัจร
สะดวกสบาย 

ซ่อมแซมถนนโดย
ปรับเกรดด้วยรถ
เกรดพร้อมอัดบด
สายไปนาแก 3.00 
ม. x 700.00 ม. 
หมู่ที่ 4 

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

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1๓ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดด้วยรถเกรดพร้อม
อัดบดสายลําห้วยเสยีว 
–บ้านโนนกอก หมู่ที่ 4 

เพื่อการสญัจร
สะดวกสบาย 

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

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้ที่ใช้
เส้นทางร้อยละ 
80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

1๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หัวหนองทอน จาก
ชลประทานหนองทอน-
ถนนสายทางเข้าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
280 ม. ปรมิาตร  
840 ตารางเมตร  

 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ราษฎรหมู่ที่ 4 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป –มา
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

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 ผู้สญัจรพื้นที่
ใกล้เคียง ไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 
และขนส่งสินค้า 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(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 

 

ผู้สญัจรพื้นที่
ใกล้เคียง ไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-
มา และขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

1๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนเพื่อ
การเกษตร สาย
ลําห้วยเสียวโนน
กอก จากลําห้วย
เสียว – โนนกอก 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

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

150,000 

 

 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

 

ผู้สญัจรพื้นที่
ใกล้เคียง ไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-
มา และขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(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. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

98 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(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 ผู้สญัจรพื้นที่
ใกล้เคียง ไดร้ับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไป-มา และ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

2๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนเพื่อการเกษตร 
ถนนสายข้างปู่ตา
จากหน้าศาลปู่ตา – 
ตาน้ําหนองทอน 
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 
จํานวน 5 ท่อน ท่อ
ขนาด 40 x 100 
จํานวน 4 ท่อน 

๗๐,๐๐๐ 

 

70,000 

 

 

70,000 70,000 70,000 ผู้สญัจรพื้นที่
ใกล้เคียง ไดร้ับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไป-มา และ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

99 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2๒ โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อการเกษตรสาย
หนองนาแก่น จาก
บ้านนายอินตอง  
คาดสนิท – นายบุญ
หา  งามสวัสดิ์  หมู่ที่ 
4  

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

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

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 
และขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

2๓ โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อการเกษตรสายนา
แก จากนานายสมบัติ  
รักษาชนม์ – นานาง
ผมกอง  
เชื้อหนองทอน หมู่ที่  
4 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

 

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

๑๕๐,๐๐๐ 

 

150,000 

 

150,000 150,000 150,000 ผู้สญัจรพื้นที่
ใกล้เคียง ไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 
และขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

100 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 4  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2๔ โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหน้าบ้าน
นายรื่น – บ้านนาย
สนั่น หมู่ที่ 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 ผู้สญัจรพื้นที่
ใกล้เคียง ไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 
และขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

2๕ โครงการลาดคอนกรีต
เสรมิเหล็ก จากวัด
ด้านทิศใต้ - ถนนสาย
นาแก่น หมู่ที่ 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 ผู้สญัจรพื้นที่
ใกล้เคียง ไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 
และขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

101 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ ๔  
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ํา จากบ้าน นาง
ลุนนี - บ้านนายสนั่น  
(สองข้าง) ยาว 190 
เมตร 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อการระบาย
น้ําไหลเวียนได้
สะดวก 

ร่องระบายน้ํา จากบ้าน 
นางลุนนี-บ้านนายสนั่น 
(สองข้าง)  ยาว 190 
เมตร 

๓๒๐,๐๐๐ 320,000 320,000 320,000 320,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

แก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกหนอง
ทอน 
(ระยะที่ 3) หมู่ที่ 4 

เพื่อเดินทางใน
การสญัจรและ
ขนย้ายพืชผล
ทางการเกษตร 

ขุดลอกหนองทอน 
(ระยะที่ 3)  
 

๑๐,๐๐๐ 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

เกษตรกรใน
พื้นที่มีน้ําเพื่อ
ทําการ 
เกษตรตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 4 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการระบบไฟฟ้าส่อง
แสงสว่างสาธารณะ (สาย
ดับ) จากบ้านนายพชรพล 
ถึงบ้านนายวิชาญ กอง
หล้า หมู่ที่ 4  

เพื่อส่องแสง
สว่างในยาม
ค่ําคืน 

ไฟฟ้าส่องแสงสว่าง
สาธารณะจากบ้านนาย
พชรพล ถึงบ้านนาย
วิชาญ กองหล้า 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

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

มีไฟฟ้าส่องแสง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําตามถนนทางเข้า
หมู่บ้านจากบ้านนายอําคา  
ฉลาดเขียว – ทางแยกหัว
หนองทอน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ความยาว  500 เมตร 100,000 

 

 

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

มีไฟฟ้าส่องแสง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ตามถนนหนองทอนโคก
หนองม่วงจากปากทาง
บ้านนายระเบียบ  หาญ
พงษ์ ถึงนานายสนั่น  
แคลนกระโทก หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

 

ความยาว  500 เมตร 

 

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

มีไฟฟ้าส่องแสง
แสวงปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 4 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําซอยตะวันฉาย 
จากหน้าบ้านนางอํานวย 
สุวรรณศรี – โรงสีนาย
บุญช่วย หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ความยาว 500 เมตร 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 

 

100,000 100,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟ้าส่องแสง
แสวงปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะสายดบัพร้อม
ไฟแสงสว่าง ซอยตะวัน
ฉาย หน้าบ้านนาย
สมชาย  ปลายชัยภูมิ  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

จํานวน 1 จุด 

 

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

มีไฟฟ้าส่องแสง
แสวงปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะสายดบัพร้อม
ไฟแสงสว่าง ตามถนน
สายสนธยา  ตรงหน้า
บ้านนายทศพร  
บุญโนนแต้ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

จํานวน 1 จุด 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

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

มีไฟฟ้าส่องแสง
แสวงปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 4 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะสายดบัพร้อม
ไฟแสงสว่าง ถนนสาย
ทางเข้าหมู่บ้าน – หน้า
บ้านนายเกษม  ชนะจอก  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

 

จํานวน 1 จุด 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

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

มีไฟฟ้าส่องแสง
แสวงปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะสายดบัพร้อม 
ไฟแสงสว่าง ถนนสาย
นิคมการเกษตรหน้าบ้าน
นายสมปอง ไทยน้อย  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

 

จํานวน 1 จุด 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

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

มีไฟฟ้าส่องแสง
แสวงปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานประปา    

      ประเภทประปา  หมู่ที่ 4 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมขาตั้ง
ถังประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง 
ทุกพื้นที ่

 

จํานวน 1 จุด 30,000 

 

 

30,000 

 

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

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึงทุก
พื้นที่ 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานโครงสร้างพื้นฐาน 

      ประเภทเสียงตามสาย  หมู่ที่ 4 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายประจําหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 
 
 

เพื่อให้ใช้งาน
ได้ตามปกต ิ

หอกระจายข่าวหมู่ที่ 4 - 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  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 5  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการขยายไหล่ถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน 

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

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

๒ โครงการซ่อมแซมถนน
สายหน้าโรงเรยีนคอน
สวรรค์ บ้านนาเสยีว 
หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนสายหน้า
โรงเรียนคอนสวรรค์ 
บ้านนาเสียว 
หมู่ที่ 5 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการถนนเพื่อ
การเกษตรพร้อมลง
ลูกรัง ยาว 1,000 
เมตร 
หมู่ที่ 5 

เพื่อการสญัจร
สะดวกสบาย 

ถนนเพื่อการเกษตร
พร้อมลงลูกรัง ยาว 
1,000 เมตร 
หมู่ที่ 5 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดด้วยรถเกรดพร้อม
อัดบดสายนาเสียว - 
โนนเขวา หมู่ที่ 5 

เพื่อการสญัจร
สะดวกสบาย 

ซ่อมแซมถนนโดย
ปรับเกรดสายนา
เสียว - โนนเขวา 
3 x 2,000 ม. 

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

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 5  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการถนนลาดยาง
ทับพื้นคอนกรีตถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาของประชาชนที่
ใช้ถนน 

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

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
ไปมาของประชาชนที่
ใช้ถนน 

กว้าง 4.00  เมตร 
ยาว  300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
ปริมาตร 180  
ลบ.ม 

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

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 5  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
ช่วงบ้านนายหนูค่าย  
หมู่ที่ 5   

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาของประชาชนที่
ใช้ถนน 

กว้าง 3.50  เมตร 
ยาว  60 ม. หนา 
0.15 เมตรปริมาตร 
31.50 ลบ.ม. 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู ้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

9 โครงการขยายถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5   

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาของประชาชน 
ที่ใช้ถนน 

 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  200 ม.หนา 
0.15 เมตรปริมาตร 
120  ลบ.ม 

 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู ้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ 5 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อระบาย
น้ํา เพื่อการเกษตรกร  
หมู่ที่ 5 

เพื่อไหลเวียน
ของทางน้ําได้
สะดวก 

วางท่อระบายน้ํา เพื่อ
การเกษตรกร ความ
ยาว 1,000.00 ม.  
หมู่ที่ 5 

๔๕๐,๐๐๐ 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

พืชผลทาง
การเกษตรของ
ประชาชน
เสียหายน้อย
ที่สุด 

กองช่าง 

2 โครงการทําตะแกรงปิด
บ่อพักน้ํา หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกัน
ขยะมูลฝอยอุด
ตันบ่อพัก 

ตะแกรงปิดบ่อพักน้ํา 
หมู่ที่ 5 

๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

บ่อพักไม่อุดตัน
ทําให้การน้ํา
ไหลเวียนด ี

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซมฝายน้ํา
ล้นลําห้วยเสยีว จํานวน  
4 จุด  หมู่ที่ 5 

เพื่อเป็นเก็บกั๊ก
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซมฝายน้ําล้นลํา
ห้วยเสียว จํานวน 4 
จุด หมู่ที่ 5 

๒๐๐,๐๐๐ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ประชาชนได้ใช้
น้ําจากการเก็บ
กักน้ํา 

กองช่าง 

4 โครงการวางท่อระบาย
น้ําเสียภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ําที่ดี
สะดวกป้องกัน
ปัญหาน้ําเสีย/
น้ําท่วมขัง 

ท่อขนาด 0.50 x 
100 ม. ยาว 500 ม.  

๑๕๐,๐๐๐ 

 

150,000 

 

150,000 150,000 150,000 ปัญหาน้ําเสีย/
น้ําท่วมขังใน
พื้นที่ลดร้อยละ 
80 

ระบายน้ําได้
สะดวกรวดเร็ว 
ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ 5 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกลําห้วย
เสียว หมู่ที่ ๕ 

เพื่อเก็บกัก 
น้ําใช้ในการ 
เกษตร 

โครงการขุดลอกลําห้วย
เสียว  

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 ประชาชน
ผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

เกษตรกรใน
พื้นที่มีน้ําเพื่อ
ทําการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หมู่ที่ 5 
         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 
 

เพื่อบํารุงรักษา
ให้ใช้งานได้ 

อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 5 
 

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

ประชาชนได้
ใช้อาคาร 
อเนกประสงค์ 
ในการทํา
กิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนนและประปา    

      ประเภทประปา  หมู่ที่ 5 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาคเข้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึงทุก
พื้นที ่

 

จํานวน 1 แห่ง 70,000 

 

 

70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนบ้าน
คอนสวรรค์ 
หมู่ที่ 9 มีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง
ทุกพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 5 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยาม 
ค่ําคืน 

ไฟฟ้าส่งแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
 

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

มีไฟฟ้าส่อง
แสงแสวง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องแสงสว่างเข้าที่นา
การเกษตร หมู่ที่ 5 
 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยาม 
ค่ําคืน 

ไฟฟ้าส่งแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
 

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

อํานวยความ
สะดวกในฤดู
เก็บเกี่ยว
พืชผลทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานโครงสร้างพื้นฐาน 

      ประเภทเสียงตามสาย  หมู่ที่ 5 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายประจําหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 
 
 

เพื่อให้ใช้งาน
ได ้

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

ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
ถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 6 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายประสิทธิ์ศักดิ์
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
นางอําพร มุขวัตร์  
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ซ่อมแซมถนน 
คอนกรีต เส้นบ้าน
นายสุรชัย ดลเจิม 
ถึงบ้านนางอําพร 
มุขวัตร ์
 

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

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 6 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรพร้อมลงลูกรัง
ปรับผิวถนน - เส้นลําน้ํา
กล่ํา  2 ฝั่ง หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนเพื่อการเกษตร
พร้อมลงลูกรังปรับผิว
ถนน - เส้นลําน้ํากล่าํ  
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 

5 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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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 6 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรพร้อมลงลูกรัง
ปรับผิวถนน 
- เส้นวัดป่าโพธิ์ศรีวนาราม
จากนานางหนูเตียน ดวง
มาลี ถึง หนองกุดหวาย  
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนเพื่อการเกษตร
พร้อมลงลูกรังปรับผิว
ถนน 
- เส้นวัดป่าโพธิ์ศรีวนา
รามจากนานางหนูเตียน 
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 

7 โครงการปรับปรุงถนนรอบ
หนองสาธารณะแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร อุปโภค 
บริโภค หมู่ที่ ๖ 
- หนองกุดหวาย 
- หนองไข่นุ่น 
- หนองอ้อน้อยกุดหวาย 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนรอบหนอง
สาธารณะแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร อุปโภค 
บริโภค 
- หนองกุดหวาย 
- หนองไข่นุ่น 
- หนองอ้อน้อยกุดหวาย 

๓๐๐,๐๐๐ 300,000 300,000 300,000 300,000 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  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 6 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดพร้อมอัดบดสาย
เรียบลําน้ําก่ํา 
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดพร้อมอัดบดสาย
เรียบลําน้ําก่ํา 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
วัดป่า-บ่อขยะ-หนอง
หวาย หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดพร้อมอัดบดสาย
วัดป่า-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  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 6 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(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  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 6 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน 2 ฝั่ง ถนนสาย
หน้าโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์  
หมู่ที่ 6   

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนที่ใช้ถนน 

 

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 บริเวณวัด
ป่าโพธิ์ศรีวนาราม-บ้าน
นางวิรัตน์ ตูนก่อ หมู่ที่ 6  

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนที่ใช้ถนน 

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 
จํานวน 2  แห่ง  หมู่ที่ 6 
1.บรเิวณรอบลําน้ําก่ํา 
2.จากนานางสะอิ้ง นา
หนองตูม – นานางเสรมิ 
ชํากรม  

เพื่อป้องกันน้ําไหล
เข้าท่วมขังที่นา
เกษตรกร 

จํานวน 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 ป้องกันปัญหา
น้ําท่วมที่นา
เกษตรกรร้อย
ละ 40 

เกษตรกรไม่
ประสบปัญหา
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 6 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อการเกษตรจากนา
นางสุวนี  ไชไขยถึงนา
นางบุปผา ดวงใจ หมู่ที่ ๖  

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนที่ใช้ถนน 

 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว  
500 ม.หนา 1.00 ม. 

70,000 70,000 

 

 

70,000 

 

 

70,000 

 

 

70,000 

 

 

ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ 6  
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

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

เพื่อระบายน้ํา
เสียของได้
สะดวก 

ท่อระบายน้ํา เสีย 
ระยะทาง 200 ม. 
หมู่ที่ 6 

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

น้ําไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบาย
น้ํา เสียจากบ้านนายทอง
ใบ ตอพล ถึงบ้านนาย
ธนากร วังศรี (สองฝั่ง) 
หมู่ที่ 6 

เพื่อระบายน้ํา
เสียของได้
สะดวก 

ท่อระบายน้ํา เสีย 
ระยะทาง 150 ม. 
หมู่ที่ 6 

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

น้ําไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งประตูกั้น
น้ํา เปิด-ปิด ท่อส่งน้ํา
หนองใหญ่-ลําน้ํากล่ํา หมู่
ที่ 6 

เพื่อป้องกันน้ํา
ทะลัก ฤดูน้ํา
หลาก และเก็บ
กักน้ําไว้ใช้
ประโยชน์ได ้

ติดตั้งประตูกั้นน้ํา เปิด-
ปิด ท่อส่งน้ําหนอง
ใหญ่-ลําน้ํากล่ํา 
หมู่ที่ 6 

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

ป้องกันน้ํา
ทะลัก ฤดูน้ํา
หลาก และ
เก็บกักน้ําไว้ใช้
ประโยชน์ได ้

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

124 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ 6  
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการวางขุดลอก
คลองหนองหลวงใหญ ่
  

เพื่อกําจัด
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 
ท่อระบายน้ําเสียภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อบํารุงรักษา
ให้ได้งานได ้

ฝาปิดท่อระบายน้ําเสีย 
หมู่ที่ 6 

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

ให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

กองช่าง 

6 โครงการวางท่อระบาย
น้ําจากลําน้ําชีเข้าหนอง
หลวงใหญ่ พร้อมอาคาร
เปิด-ปิด 

เพื่อเก็บกักน้ํา
เพื่อการเกษตร 

ท่อระบายน้ําจากลําน้ํา
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
น้ําไว้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ 6  
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการวางท่อระบาย
น้ําเสียภายในหมู่บ้าน 
จากบ้านนายวิเศษ  บุญ
เกื้อ -นางทองฮวด  
ประยูรหาญ หมู่ที่ 6  

 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ําที่ดี
สะดวก 
ป้องกันปัญหา
น้ําเสีย/น้ําท่วม
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 โครงการคลองส่งน้ํา
พลังงานไฟฟ้า (คลองไส้
ไก่) บริเวณที่นานายหวี   
หมู่ที่ 6 

เพื่อจ่ายน้ําแก่
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 โครงการขุดลอกลําน้ําก่ํา  
บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 6,14  

เพื่อเก็บกักน้ํา
ใช้ในการ 
เกษตร 

โครงการขุดลอกลําน้ํา
ก่ํา บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 
6,14 

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

เกษตรกรในพื้นที่
มีน้ําเพื่อทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งปี 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 6 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าส่องแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้านจากบ้าน
นายวิรัตน์ ตุนก่อ - 
บ้านนางละมัย  
ดื่มโชค หมู่ที่ 6 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่ํา
คืน 

ไฟฟ้าส่งแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
 

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

มีไฟฟ้าส่องแสง
แสวงปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าส่องแสงสว่างจาก
บ้านนายอ้วน หลุ่งเป้า
ถึงบ้านนางสําเนียร 
นามศรี หมู่ที่ 6 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่ํา
คืน 

ไฟฟ้าส่งแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
 

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

มีไฟฟ้าส่องแสง
แสวงปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าส่องแสงสว่างจาก
วัดป่าโพธิ์ศรีวนารามถึง
บ้าน ด.ต.ทนงศักดิ์ ตอ
พล หมู่ที่ 6 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่ํา
คืน 

ไฟฟ้าส่งแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
 

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

มีไฟฟ้าส่องแสง
แสวงปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานโครงสร้างพื้นฐาน 

      ประเภทเสียงตามสาย  หมู่ที่ 6 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายประจําหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 
 
 

เพื่อให้ใช้งาน
ได ้

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

ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
ถึง 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

128 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 7 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
สวนนายเสรี ถึง เมรุวัด 
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 

๒ โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร  
จากโนนขุนทิพย์ – ลํา
น้ํากล่ํา หมู่ที่ 7 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  
จากโนนขุนทิพย์ –
ลําน้ํากล่ํา  
4.00 ม. × 350 ม. 
หนา 0.10 ม. 
 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพร้อมฝาปิด (ช่วง
จากบ้านนางลําดวน – 
บ้านนายพร้อม) บ้าน
โนนขุนทิพย์ หมู่ที่ ๗ 
 
 

เพื่อความสะดวกใน
การระบายน้ํา 

รางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิด ๐.๕0 
ม. × 3๐0 ม. หนา 
0.15 ม. 

๔๒0,000 ๔๒0,000 ๔๒0,000 ๔๒0,000 ๔๒0,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก 
ระบายน้ําไดด้ี 
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 7 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรพร้อมลง
ลูกรังปรับผิวถนนรอบ
หนองหวายใหญ ่
 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรพร้อมลง
ลูกรังปรับผิวถนนรอบ
หนองหวายใหญ ่
ก3ม. ยาว 700 เมตร 

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

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

๕ โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรพร้อมลง
ลูกรังปรับผิวถนนจาก
ถนนดํา-หนองแปน หมู่ที่ 
7 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนเพื่อการเกษตร
พร้อมลงลูกรังปรับผิว
ถนนจากถนนดํา-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 

๖ โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรพร้อมลง
ลูกรังปรับผิวถนนถึงนา
นายยิ่งใหญ่ นานายพงษ์
ศักดิ์ หมู่ที่ 7 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก  

ถนนเพื่อการเกษตร
พร้อมลงลูกรังปรับผิว
ถนนถึงนานายยิ่งใหญ่ 
นานายพงษ์ศักดิ์ 

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  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 7 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โดยปรบัเกรดพร้อมบดอัด
สายโนนขุนทิพย์-หนอง
ทอน 
หมู่ที่ 7 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ซ่อมแซมโดยปรับเกรด
พร้อมบดอัดสายโนนขุน
ทิพย์-หนองทอน 3.00 
ม. × 1,300.00 ม.   

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

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

๘ โครงการปรับปรุงถนนดิน
ยกร่องดินพร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา 2 จุด ขนาด 3 
ม. x 700 ม. หนา 1.20 
ม. 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ปรับปรุงถนนดินยกร่อง
ดินพร้อมวางท่อระบาย
น้ํา 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 

๙ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพร้อมฝาปิด (ช่วง
จากบ้านนางสุมน – บ้าน
นางสุดใจ)  
บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ ๗ 
 

เพื่อความสะดวก 
ในการระบายน้ํา 

รางระบายน้ําคอนกรีต
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 
ระบายน้ําไดด้ี 
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ 7  
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกหนอง
เรือสาธารณะประโยชน์ 
เนื้อที่ 8 ไร่ 13 งาน หมู่
ที่ 7 

เพื่อไม่คลองตื้น
เขิน 

โครงการขุดลอกหนอง
เรือสาธารณะประโยชน์ 
เนื้อที่ 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
ระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิดจากบ้านนาง
ลําดวน –บ้านนางสดุใจ 
หมู่ที่ 7 

เพื่อระบายน้ํา
เสียที่ท่วมขัง 

รางระบายน้ํา คสล.
พร้อมฝาปิด  0.5 ม. x 
300 ม. หนา 0.15 ม.                                                     

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

น้ําไม่ท่วมขัง กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.พร้อมฝา
ปิดจากบ้านนางสมุน-
บ้านนางสุดใจ หมู่ที่ 7 

เพื่อระบายน้ํา
เสียที่ท่วมขัง 

รางระบายน้ํา คสล.
พร้อมฝาปิด 0.5 ม. x 
35 ม. หนา 0.15 ม.                                                     

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

น้ําไม่ท่วมขัง กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ 7  
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้ําลําน้ําก่ํา-บ้านโนนขุน
ทิพย์  
หมู่ที่  7  

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ําใช้ใน
การทําการ 
เกษตรใช้ใน
การอุปโภค
บริโภค 

 

ประมาณ 6 กิโลเมตร 1,500,000 

 

 

1,500,000 1,500,000 

 

 

1,500,000 

 

 

1,500,000 ราษฎรบ้าน
โนนขุนทิพย์ 
หมู่ที่ 7 มีน้ํา
เพื่อใช้ใน
การเกษตร
และอุปโภค
บริโภค ร้อย
ละ 80 

ไม่มีปัญหาขาด
แคลนน้ําใช้ทํา
การเกษตร
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกหนอง
โง้ง  
หมู่ที่ 7  

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ําใช้ใน
การทําการ 
เกษตรใช้ใน
การอุปโภค
บริโภค 

เนื้อที่ 11 ไร ่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ราษฎรบ้าน
โนนขุนทิพย์ 
หมู่ที่ 7 มีน้ํา
เพื่อใช้ใน
การเกษตร
และอุปโภค
บริโภค  

ไม่มีปัญหาขาด
แคลนน้ําใช้ทํา
การเกษตร
อุปโภคบรโิภค 

 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา /ฝายน้ําล้น หมู่ที่ 7  
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการวางท่อระบาย
น้ําคลองหนองค้า 2 จุด  

เพื่อระบายน้ํา
ให้ไหลเวียน
เป็นอย่างด ี

จํานวน 16 ท่อ  ขนาด 
80 x 100  

๕๐,๐๐๐ 

 

 

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

เพื่อการ
ไหลเวียนของ
น้ําการเกษตร
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

7 โครงการฝายน้ําล้นใน
ห้วยน้ํากล่ํา 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ําใช้ใน
การทํา
การเกษตร ใช้
ในการอุปโภค
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
ประโยชน์
ร้อยละ 
100 

ไม่มีปัญหาขาด
แคลนน้ําใช้ทํา
การเกษตร
อุปโภคบรโิภค 

 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน   
 ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 7 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
รอบหมู่บ้านดา้นทิศใต้
จากที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน- 
เมรุวัดส่องแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่ํา
คืน 

ไฟฟ้าส่องแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
ระยะทาง 250 ม. 
 

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

มีไฟฟ้าส่อง
แสงปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๘ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านนายวีนัส บํารุงเชื้อ 
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-ลําชี ระยะทาง 
๒,๐๐๐ ม. 
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินเพื่อ
การเกษตรสายหนอง
หมากชี-หนองส้ม
โฮง-ลําชี 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 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๘ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลติกทุกเส้น 
หมู่ที่ 8 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนแอสฟัลติก 
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
ภายในหมู่บ้านทุกเส้นที่
เป็น คสล. หมู่ที่ ๘ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนแอสฟัลติก 
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. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

137 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๘ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนโดยปรับเกรดเดอร์
พร้อมลงลูกรังอัดบดเส้น
คลองงูเหลือม ถึงหนอง
หมากขี้ 
ความยาวประมาณ ๓,๐๐๐ 
เมตร หมู่ที่ ๘ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดเดอร์พร้อมลงลูกรัง
อัดบด 3 ม. x 3,000
ม. หมู่ที่ ๘ 

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

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โดยปรบัเกรดพร้อมลง
ลูกรังอัดเรียบเชื่อมหนอง
บักขี้ 
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการปรับเกดถนน
ดินพร้อมลงลูกรังถนน
เส้นหนองชาติถึงหนอง
บักขี้ 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 

๘ โครงการยกระดับถนนเพื่อ
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  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๘ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๙ โครงการยกระดับถนนดิน 
 5.๐๐ ม. × ๕๐.๐๐ ม. 
หนา๒.๐๐ ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ําจํานวน ๗ 
ท่อนขนาด ๘๐.๐๐ ม. × 
๑๐๐.๐๐ ม. หมู่ที่ ๘ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการยกระดับถนน
ดิน 5.๐๐ ม. × ๕๐.๐๐ 
ม. หนา ๒.๐๐ ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ําจํานวน 
๗ ท่อน ขนาด ๘๐.๐ ม. 
× ๑๐๐.๐๐ ม. หมู่ที่ ๘  

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

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนดิน
เพื่อการเกษตรสายหนอง
โพนถึงบ้านหนองเรือ 5.
๐๐ ม × ๑,๕๐๐.๐๐ ม 
หนา ๑.๐๐ ม. 
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้างถนน
ดินเพื่อการเกษตรสาย
หนองโพนถึงบ้านหนอง
เรือ 5.๐๐ ม. × 
๑,๕๐๐.๐๐ ม หนา
๑.๐๐ ม. หมู่ที่ ๘ 

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

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ ๘  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

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

เพื่อให้น้ํา
ไหลเวียนได้
สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้ําจากบ้านนางสมพร 
ทวีคําถึงบ้านนายจันทร์ 
คณาโจทย์ ขนาด 
๔๐.๐๐ ม. x ๑๐๐.๐๐ 
ม. ระยะทางประมาณ 
๓๕๐.๐๐ ม. 

๒๕๐,๐๐๐ 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

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

เพื่อให้น้ํา
ไหลเวียน
สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้ําจากบ้านนายสมศักดิ์ 
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
ประโยชน์ละ 
100 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๓ โครงการวางท่อระบายน้ํา
จากบ้านนางทองใบ ทอง
เต็ม ถึงบ้านนายถิ่น ปลาย
ชัยภูมิ ขนาด ๔๐.๐๐ ม. x
๑๐๐ ม. ระยะทาง 
๑๐๐.๐๐ ม. 

เพื่อให้น้ํา
ไหลเวียน
สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้ําจากบ้านนางทองใบ 
ทองเต็ม ถึงบ้านนายถิ่น 
ปลายชัยภมู ิ

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ ๘  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ โครงการวางท่อระบาย
น้ําจากบ้านนางกิมลี่  
ทะระนามถึงบ้านนาย
วีนัส บํารุงเชื้อ ขนาด 
๔๐.๐๐ ม.x ๑๐๐.๐๐ ม. 
ระยะทางประมาณ 
๑๐๐.๐๐ ม. 
 หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้น้ํา
ไหลเวียนได้
สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้ําจากบ้านนางสมพร 
ทวีคําถึงบ้านนายจันทร์ 
คณาโจทย์ ขนาด 
๔๐.๐๐ ม. x ๑๐๐.๐๐ 
ม. ระยะทางประมาณ 
๑๐๐.๐๐ ม. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๕ โครงการวางท่อระบาย
น้ําจากนานางบัวหลิน 
เพิ่มยินดี ถึงนานางบุญ
หวล บํารุงหมู่ขนาด 
๔๐.๐๐ ม. 
x ๑๐๐ ม. ระยะทาง
ประมาณ ๒๐๐.๐๐ ม. 
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้น้ํา
ไหลเวียน
สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้ําจากนานางบัวหลิน 
เพิ่มยินดี ถึงนานางบุญ
หวล บํารุงหมู่ ขนาด 
๔๐.๐๐ ม. x ๑๐๐ 
ระยะทางประมาณ 
๒๐๐.๐๐ ม. หมู่ที่ ๘ 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ ๘  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

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

เพื่อให้น้ํา
ไหลเวียนได้
สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้ําจากบ้านนายธนิต 
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
ประโยชน์ละ 
100 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

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

เพื่อให้น้ําเสีย
ไหลเวียน
สะดวก 

โครงการวางท่อพีวีซี
ระบายน้ําเสียจากบ้าน
นางพัชรมัยถึงบ้านนาย
วีนัส ขนาด ๔ นิ้วยาว 
๔๐.๐๐ ม. 

๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ระบายน้ํา
เสียเป็น
อย่างดี 

กองช่าง 

๘ โครงการวางท่อระบาย
น้ําถนนสายหนองชาติไป
หนองหัวโพน จํานวน 
๑๐ ท่อน 
 

เพื่อให้น้ําเสีย
ไหลเวียน
สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้ําถนนสายหนองชาติ
ไปหนองหัวโพน ขนาด 
๑๐๐ ม. x ๑๐๐ ม. 
จํานวน ๑๐ ท่อน 

๑๗,๐๐๐ 17,000 17,000 17,000 17,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ ๘  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๙ โครงการวางท่อระบาย
น้ําถนนสายโนนมูกนา
นายสละ งามสมบัติ 
ขนาด ๘๐.๐๐ม. x 
๑๐๐.๐๐ ม. จํานวน 
๑๐ ท่อน หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้น้ํา
ไหลเวียนได้
สะดวก 

ท่อระบายน้ําถนนสาย
โนนมูกนานายสละ งาม
สมบัติ ขนาด ๘๐.๐๐ 
ม. x ๑๐๐.๐๐ ม.  
จํานวน ๑๐ ท่อน 

๑๕,๐๐๐ 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ป้องกันน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๐ โครงการซ่อมแซมฝา
ปิดร่องระบายน้ํารอบ
พื้นที่ 
หมู่ที่ ๘ ทั้งหมด 

เพื่อให้ใช้ได้
งานและ
ทดแทนอันเก่า
ที่ชํารุด 

โครงการซ่อมแซมฝาปิด
ร่องระบายน้ํารอบพื้นที่ 
หมู่ที่ ๘ ทั้งหมด 

๓๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

สามารถได้
งานได้
ตามปกต ิ

กองช่าง 

1๑ โครงการซ่อมแซม
คลองส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร จากหนอง
หัวโพน – หนองเรือ  
หมู่ที่ 8 

เพื่อจ่ายน้ําแก่
เกษตรกรใช้ใน
การอุปโภค
บริโภค 

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

๓๐๐,๐๐๐ 

 

 

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

ประชาชน
ประสบ
ปัญหาขาด
แคลนน้ํา 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ ๘  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน้ําเพื่อการเกษตร 
จากหนองหงษ์ ถึง  นา
นายแสง  แต่งพงษ์ หมู่
ที่ 8 

เพื่อจ่ายน้ําแก่
เกษตรกรใช้ใน
การอุปโภค
บริโภค 

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

๓๐๐,๐๐๐ 

 

300,000 

 

 

300,000 300,000 300,000 ประชาชนใน
หมู่ที่  8 มีน้ํา
ไว้ใการเกษตร 
อุปโภคบรโิภค 
ร้อยละ 80 

ประชาชน
ประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ํา 

กองช่าง 

๑๓ โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน้ําเพื่อการเกษตร 
จากสะพานคลองน้ํา  
นานางประมวล  ฉวี
แปลง  หมู่ที่ 8 

เพื่อจ่ายน้ําแก่
เกษตรกรใช้ใน
การอุปโภค
บริโภค 

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

๒๕๐,๐๐๐ 

 

250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนใน
หมู่ที่  8 มีน้ํา
ไว้ใการเกษตร 
อุปโภคบรโิภค 
ร้อยละ 80 

ประชาชน
ประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ํา 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 8 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
คุ้มโนนมูก หมู่ที่ 8  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

 

ความยาว 60 เมตร 
ไฟฟ้าแสงแสงว่าง 4 
จุด 

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

มีไฟฟ้าส่อง
แสงแสวง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะทุกเส้นใน
หมู่บ้านและคุ้มโนนมูก  
หมู่ที่ 8 จํานวน 30  จุด 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะทุกเส้น
ในหมู่บ้านและคุ้มโนน
มูก หมู่ที่ 8 จํานวน 30  
จุด 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ทาง
ร้อยละ 100 

มีไฟฟ้าส่อง
แสงแสวง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๙ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(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
ไปโนนกู่ 

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

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

๔ โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรจาก
นานางบุบผาเชื้อหนอง
ทอน ถึงนานางสมจุ่น 
บํารุงเชื้อ หมู่ที่ ๙ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก  

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรจาก
นานางบุบผาเชื้อ
หนองทอน ถึงนา
นางสมจุ่น บํารุงเชื้อ 

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

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๙  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโดยปรับ
เกรดพร้อมบดอัดสาย
ดอนโขมง-สวนหม่อน 
ขนาด ๓ ม. x 2,000 
เมตร ปริมาตร 
6,000 ตารางเมตร 
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนโดย
ปรับเกรดพร้อมบด
อัดสายสายดอน
โขมง-สวนหม่อน  3
ม. x 2,000 ม. 
ปริมาตร 6,000 
ตารางเมตร 

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

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

6 โครงการวางท่อ
ระบายน้ําคอนกรีต
เสรมิเหล็กเพื่อ
การเกษตรทางขึ้นลง
หนองแวงสาธารณะ
พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา คสล.ท่อขนาด Ø 
0.60 x 1.00 เมตร 
จํานวน 15 ท่อน 
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองแวง 

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. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๙  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมพร้อมอัดบด
ลูกรังจากนานางบุบผา 
เชื้อหนองทอน ถึงนา 
นางสมจุ่น บํารุงเชื้อ 
หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยขุนจันทร์ 
ขนาด ๓ x ๔๐ 
เมตร 

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

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

8 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 

9 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 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๙  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 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 

11 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 

1๒ 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 

1๓ 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 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ ๙  
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อเหลี่ยม
ลอดถนนระหว่างนานาย
ตะวัน นานายพอไพ  
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อระบายน้ํา
เสียของได้
สะดวก 

โครงการวางท่อเหลี่ยม
ลอดถนนระหว่างนา
นายตะวัน นานายพอ
ไพ 
 

๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

น้ําไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบาย
น้ําเสีย จากหน้าบ้าน
ผู้ใหญ ่
สุรัตน์ ถึงบ้านพ่อเลีย่ม 
แช่คัง หมู่ที่ ๙ 

เพื่อระบายน้ํา
เสียของได้
สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้ําเสีย จากหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่สรุัตน์ ถึงบ้านพ่อ
เลี่ยม แช่คัง หมู่ที่ ๙ 

๓๐๐,๐๐๐ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

น้ําไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 

3 โครงการวางท่อระบาย
น้ําเสียจากหน้าโรงเรียน
ถึงเมรุบ้านคอนสวรรค์ 
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อระบายน้ํา
เสียไดส้ะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้ําเสียจากหน้าโรงเรียน
ถึงเมรุบ้านคอนสวรรค์ 
หมู่ที่ ๙ 

๓๐๐,๐๐๐ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ป้องกันน้ํา
เสียท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ ๙  
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการวางขุดลอก
คลองส่งน้ําจากนา อ.
ชนะ บํารุงพันธ์ ถึงหนอง
พระ หมู่ที่ ๙ 
 

เพื่อส่งน้ําทํา
เกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

โครงการวางขุดลอก
คลองส่งน้ําจากนา อ.
ชนะ บํารุงพันธ์ ถึง
หนองพระ หมู่ที่ ๙ 

๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากคลอง
สาธารณะ
มากมาย 

กองช่าง 

5 โครงการวางท่อระบาย
น้ําเสียภายในหมู่บ้าน 
บ้านนายหนูเจิม – นาง
ละเอียด ฤทธิ์รักษา  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ําที่ดี
สะดวกป้องกัน
ปัญหาน้ําเสีย/
น้ําท่วมขัง 

กว้าง 0.40 x 100 ม. 
ยาว  100  เมตร 

 

150,000 

 

 

150,000 150,000 150,000 150,000 ปัญหาน้ําเสีย/
น้ําท่วมขังใน
พื้นที่ลดร้อยละ 
80 

ระบายน้ําได้
สะดวก
รวดเร็ว ลด
ปัญหาน้ําท่วม
ขัง 

กองช่าง 

6 โครงการวางท่อระบาย
น้ําเสียภายในหมู่บ้าน 
บ้านนางจันทร์เพ็ญ – 
หนองพระ หมู่ที่ 9  

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ําที่ดี
สะดวกป้องกัน
ปัญหาน้ําเสีย/
น้ําท่วมขัง 

กว้าง 0.40 x 100 ม. 
ยาว  300  เมตร 

 

150,000 

 

150,000 150,000 150,000 150,000 ปัญหาน้ําเสีย/
น้ําท่วมขังใน
พื้นที่ลดร้อยละ 
80 

ระบายน้ําได้
สะดวก
รวดเร็ว ลด
ปัญหาน้ําท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ ๙  
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ําที่ดี
สะดวก 
ป้องกันปัญหา
น้ําเสีย/น้ําท่วม
ขัง 

กว้าง 0.40 x 100 ม. 
ยาว  300  เมตร 

 

๑๕๐,๐๐๐ 150,000 ๑50,000 ๑50,000 150,000 ปัญหาน้ําเสีย/
น้ําท่วมขังใน
พื้นที่ลดร้อยละ 
80 

 

ระบายน้ําได้
สะดวกรวดเร็ว 
ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๘ โครงการวางท่อระบาย
น้ําจากบ้านนางด้าง 
คุณนา ถึงสามแยกบ้าน
นายอนุชา บุญโนนแต ้

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ําที่ดี
สะดวก 
ป้องกันปัญหา
น้ําเสีย/น้ําท่วม
ขัง 

ขนาดท่อ Ø 0.40ม. 
ยาว 200 ม.  

๑๕๐,๐๐๐ 150,000 150,000 150,000 150,000 ปัญหาน้ําเสีย/
น้ําท่วมขังใน
พื้นที่ลดร้อยละ 
80 

 

ระบายน้ําได้
สะดวกรวดเร็ว 
ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ ๙ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างด้านหลังโรงเรยีน
บ้านคอนสวรรค์ข้างวัด
นภาลัย หมู่ที่ 9 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

 

จํานวน 1 จุด 

 

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

มีไฟฟ้าส่อง
แสงแสวง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร หนองอ้อ 
–ห้วยดู่-หนองพระ  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

 

ความยาว  300 เมตร 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ ๒0,000 

 

 

20,000 20,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ทาง
ร้อยละ 100 

มีไฟฟ้าส่อง
แสงแสวง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนนประปา    

      ประเภทประปา  หมู่ที่ 9 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาคสาย 
บ้านคอนสรรค์-กุดแข้ 
หมู่ที่ 9 

 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึงทุก
พื้นที ่

 

ความยาว 300 เมตร ๒๕๐,๐๐๐ 

 

 

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

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึงทึก
พื้นที่ 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานโครงสร้างพื้นฐาน 

      ประเภทเสียงตามสาย  หมู่ที่ ๙ 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขอรับการ
สนับสนุนจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงประจําหมูบ่้าน 
หมู่ที่ ๙ 
 
 

เพื่อให้ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

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

ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร
อย่างถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑๐ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

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

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนาย
คําสิงห์-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  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 10 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(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
ฟาร์มเป็ด-ถนนลาดยาง  ๕ 
x ๗๐๐ม.หนา ๐.๑๕ ม. 
หมู่ที่ ๑๐ 
 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ฟาร์มเป็ด-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  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑๐ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

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

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการซ่อมแซมถนนค
สล.เส้นหน้าบ้านนางศิริ 
๔ x ๑๕ ม. หมู่ที่ ๑๐ 

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 

โครงการปรับปรุงลูกรัง
ถนนเพื่อการเกษตร 
เส้นทางโสกช้างตาย - 
นานายพิษ 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 โครงการซ่อมแซมถนนค
สล.จากบ้านนายวิชาญ –
ป้อมยามระยะทาง ๑๐๐ 
ม. 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

ถนนคสล.จากบ้านนาย
วิชาญ – ป้อมยาม
ระยะทาง ๑๐๐ 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  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑๐ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังโดยปรับเกรดพร้อม
บดอัดสายหนองโก-โคกดิน
แดง 3 ม. x 1,600 เมตร  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังโดยปรับเกรด
พร้อมบดอัดสายหนอง
โก-โคกดินแดง 3 ม. x 
1,600 เมตร  

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

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

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

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังโดยปรับเกรด
พร้อมบดอัดสายหนองขี้
ชี 3 ม. x 1,๑00 เมตร 
หมู่ที่ 10 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้ที่ใช้
เส้นทางร้อยละ 
100 ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

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

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง หมู่ที่ 10 
ขนาด 3 เมตร x 150
เมตร สูง 1.20 เมตร 

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  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑๐ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตจากบ้านนาย
ศุภชัย –บ้านนายนิต  
เลี้ยงโอวาท  หมู่ที่ 10  

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนที่ใช้ถนน 

 

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 

14 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย
โคกดินแดง หมู่ที่ 10 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนที่ใช้ถนน 

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 

15 โครงการก่อสร้างถนนดิน
เพื่อการเกษตรจากหนอง
กระแซงกะเปา-ฟาร์มเป็ด 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนที่ใช้ถนน 

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  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ ๑๐ 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

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

เพื่อส่งน้ํา
ทําการ 
เกษตร 

โครงการวางท่อส่งน้ํา
เพื่อการเกษตรจาก
คลองโสกช้างตาย-นา
นางเยาวราช ช่วยนา
ขนาด ๐.๖๐ x ๑๐๐ ม. 
จํานวน ๒๕๐ ท่อน  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ประชาชน
ได้รับน้ําเพื่อ
ทําการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบายน้ํา 
เสียในหมู่บ้านนายอุทัย สาม
แยกบ้าน นางหลอดขนาด 
๐.๓๐ x ๑๐๐ ม.ระยะทาง 
๑๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๓ จุด 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อระบาย
น้ําเสียของ
ได้สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา เสียในหมู่บ้านนาย
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
ประโยชน์ละ 
100 

น้ําไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 

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

เพื่อระบาย
น้ําเสียของ
ได้สะดวก 

ท่อระบายน้ํา 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
ประโยชน์ละ 
100 

น้ําไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ ๑๐ 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

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

เพื่อส่งน้ําเพื่อ
ทําการเกษตร 

คลองส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรจากนานาย
เสงี่ยม-คลองโคกดิน
แดง 
 

๓๐๐,๐๐๐ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากคลอง
สาธารณะ
มากมาย 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้ําเพื่อการเกษตร จาก
นานายจง-นานายเสงี่ยม 
ขนาด ๕ x ๑,๐๐๐ ม.  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งน้ําทํา
การเกษตร 

โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน้ําเพื่อการเกษตร 
จากนานายจง-นานาย
เสงี่ยม ๕ x ๑,๐๐๐ ม. 

๘๐๐,๐๐๐ 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ประชาชนไดม้ี
น้ําไว้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

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

เพื่อส่งน้ําทํา
การเกษตร 

คลองดาดคอนกรีตส่ง
น้ําเพื่อการเกษตร ๑ x
๒,๒๐๐ ม. 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ประชาชนไดม้ี
น้ําไว้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ ๑๐ 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗ โครงการซ่อมแซมฝายกั้น
น้ําโดยการวางท่อระบาย
น้ํา ขนาด ๐.๖๐ x ๑๐๐ 
จํานวน ๑ ท่อน จุดนา
นายไสว แตงพันธ์ หมู่ที่ 
๑๐ 

เพื่อส่งน้ําเพื่อ
ทําการเกษตร 

ฝายกั้นน้ําโดยการวาง
ท่อระบายน้ํา ขนาด 
๐.๖๐ x ๑๐๐ จํานวน 
๑ ท่อน จุดนานายไสว 
แตงพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ 

๗๐๐,๐๐๐ 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากฝาย
สาธารณะ
มากมาย 

กองช่าง 

8 โครงการวางท่อระบาย
น้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ขนาดท่อ 
Ø 0.30 x 1.00 เมตร
จํานวน 73 ท่อนพร้อม
บ่อพักปิดฝา  
หมู่ที่ 10 

เพื่อระบายน้ํา
ในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ท่อระบายน้ําคอนกรตี
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน ขนาดท่อ Ø 
0.30 x 1.00 เมตร
จํานวน 73 ท่อน 
พร้อมบ่อพักปิดฝา 

๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

แก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ ๑๐ 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้ําเพื่อการเกษตร จากนา
นายเสงี่ยม – คลองโคก
ดินแดง เชื่อมต่อกับตําบล
โคกมั่งงอย และศรีสําราญ  
หมู่ที่ 10 

เพื่อจ่ายน้ํา
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
ประโยชน์ละ 
100 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากฝาย
สาธารณะ
มากมาย 

กองช่าง 

10 โครงการขุดลอกหนองน้ํา
ที่ตื้นเขิน หมู่ที่ 10 
จํานวน 7 แห่ง หนอง 
ผือ,หนองเต่าน้อย,หนอง
อ้อ,หนองเรือ,หนองกุ่ม,
หนองเบ็น,หนองผักแฮด 

เพื่อกักเก็บ
น้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 
อุปโภคและ
บริโภค 

จํานวน 7 แห่ง 1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากฝาย
สาธารณะ
มากมาย 

กองช่าง 

1๑ โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้ําเพื่อการเกษตรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเกษตร 
อุปโภคและบรโิภค บ้าน
หนองโก หมู่ที่ ๑๐  

เพื่อใช้ใน
การเกษตร
ภายในพื้นที่ 

โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน้ําเพือ่การเกษตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตร อุปโภคและ
บริโภค บ้านหนองโก 
หมู่ที่ ๑๐ 

๗00,000 

 

๗00,000 

 

๗00,000 

 

๗00,000 

 

 

๗00,000 

 

ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากฝาย
สาธารณะ
มากมาย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ ๑๐ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
๒ จุด บ้านนางประยูร 
มงคลพงษ์ หมู่ที่ ๑๐ 
 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่ํา
คืน 

ไฟฟ้าส่งแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
 

๑๒,๐๐๐ 12,000 12,000 12,000 12,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ทาง
ร้อยละ 100 

มีไฟฟ้าส่อง
แสงแสวง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายดับพร้อมไฟแสงสว่าง 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

 

จํานวน 5 จุด 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

10,000 

 

 

10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ทาง
ร้อยละ 100 

มีไฟฟ้าส่อง
แสงแสวง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานโครงสร้างพื้นฐาน 

      ประเภทเสียงตามสาย  หมู่ที่ ๑๐ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจํา
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  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้า,ถนน,ประปา    

      ประเภทประปา  หมู่ที่ ๑๐ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
จําหน่ายน้ําประปาส่วน
ภูมิภาคจากบ้านนายทวี-
บ้านนายสละระยะทาง 
๒๕๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ 
 

เพื่อขยายเขต
น้ําประปา 

ขยายเขตจําหน่าย
น้ําประปาส่วนภูมภิาค
จากบ้านนายทวี-บ้าน
นายสละระยะทาง 
๒๕๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ร้อย
ละ 100 

ประชาชนได้
ใช้น้ําประปา
ส่วนภูมภิาค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :    บริหารทั่วไป หมู่ที่ ๑๐ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมเมรุ
บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๐ 
 

เพื่อบํารุงรักษา
ให้ได้งานได ้

ไฟฟ้าส่งแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
 

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

เพื่อให้ใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

๒ โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ โครงการหน้าบ้าน
น่ามอง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

โครงการหน้าบ้านน่า
มอง 

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

ส่งเสริม 
ภูมิทัศน์
หมู่บ้านตาม
โครงการฯ 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
แผนงานการเกษตร  :  งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม ้

      ส่งเสริมการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ปลูกพืชหลังฤดูทํานา  
หมู่ที่ ๑๐ 
 
 

เพื่อส่งเสริม
รายได้ในชุมชน 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ปลูกพืชหลังฤดูกาลทํา
นา 
 

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

เศรษฐกิจใน
ชุมชนดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑๑ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(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. หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการปรับปรุง
ลูกรังบดอัดเรียบ
ถนน สายโนนเถียง
นา-ห้วยขี้เหล็ก  
ก 3 ม. x 1,100 
ม. หมู่ที่ 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  
หมู่ที่ 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  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 11 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตจากหน้าบ้าน
นางทองเสี่ยน เพิ่มเตมิถึง
บ้านนายโทน ผาทอง หมู่
ที่ ๑๑ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตจากหน้าบ้าน
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. หมู่ที่ 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
เกรดอัดบดสายเรยีบลํา
ห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ 11 
ก 3 ม. x 800 ม. 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดอัดบดสายเรยีบลํา
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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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 11 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(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 
จํานวน 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  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 11 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(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
มะตอยทุกเส้นในพื้นที่หมู่
ที่ 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 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ ๑๑ 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อระบายน้ํา 
เสียจุดหน้าวัดบ้านคอน
สวรรค์ (ใหญ่) ด้านทิศ
ตะวันออก ขนาดท่อ ๔๐ 
x๑๐๐ ม.ระยะทาง ๑๓๐ 
ม.หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อระบายน้ํา
เสียของได้
สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา เสียจุดหน้าวัดบ้าน
คอนสวรรค์(ใหญ่)ด้าน
ทิศตะวันออก ขนาดท่อ 
๔๐ x๑๐๐ ม.ระยะทาง 
๑๓๐ ม. หมู่ที่ ๑๑ 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

น้ําไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบายน้ํา 
เสียจุดหน้าบ้านนายกมล 
วงษ์ชัยภูมิถึงจุดแยกบ้าน
บ้านนางแท่น งามสมบัติ  
ขนาดท่อ ๔๐ x ๑๐๐ ม.
ระยะทาง ๘๐ ม. 

เพื่อระบายน้ํา
เสียของได้
สะดวก 

ท่อระบายน้ํา 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
ประโยชน์ละ 
100 

น้ําไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 

3 โครงการวางท่อระบายน้ํา 
เสียจากบ้านนางละมัย  
นราพงษ์ ถึงบ้านนาย 
เชาวลิตร แต่งพงษ์ ขนาด
ท่อ ๓๐ x ๑๐๐ ม.
ระยะทาง ๓๐ ม. 

เพื่อระบายน้ํา
เสียของได้
สะดวก 

ท่อระบายน้ํา เสียจาก
บ้านนางละมัย  
นราพงษ์ ถึงบ้านนาย 
เชาวลิตร แต่งพงษ์ 
ขนาดท่อ ๓๐ x๑๐๐ ม.
ระยะทาง ๓๐ ม. 

๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

น้ําไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ ๑๑ 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการวางท่อระบาย
น้ํา เสียจากบ้านนายเชาว
ลิตร แต่งพงษ์ ถึงแยกวัด
คอนสวรรค์ ขนาดท่อ 
๓๐ x๑๐๐ ม. ระยะทาง  
๑๒๐ ม. 

เพื่อระบายน้ํา
เสียของได้
สะดวก 

ท่อระบายน้ํา 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
ประโยชน์ละ 
100 

น้ําไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 

5 โครงซ่อมแซมฝาปิดท่อ
ระบายน้ํา หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อป้องกัน
การอุดตัน
ของเศษขยะ
และวัชพืช 

ฝาปิดท่อระบายน้ําหมู่ที่ 
๑๑ 

๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ให้น้ําเสีย
ระบาย 
คล่องตัวไม่
อุดตัน 

กองช่าง 

๖ โครงการซ่อมแซมท่อน้ํา
เสียเป็นรางระบายน้ํา
จากบ้านนางละม้าย ฉวี
แปลง ถึงหนองสโมง 
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

เพื่อให้น้ําเสีย
ไหลเวียนได้
สะดวก 

ซ่อมแซมท่อน้ําเสียเป็น
รางระบายน้ําจากบ้าน
นางละม้าย ฉวีแปลง 
ถึงหนองโหง ระยะทาง 
๒๐๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ให้น้ําเสีย
ระบาย 
คล่องตัวไม่
อุดตัน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ ๑๑ 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการวางท่อระบาย
น้ําเสียภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 11 จํานวน 3  สาย
ดังนี้ 
1.สายจากตูย้าม-หนอง
หงส์  ยาว 60 ม. 
2.ซอยวัดบ้านคอน
สวรรค์ ยาว 250 ม. 
3.หน้าวัด-บ้านครูจินตนา  
ทัดมาลา ยาว 100 ม.  

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ําที่ดี
สะดวก 
ป้องกันปัญหา
น้ําเสีย/น้ําท่วม
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
ประโยชน์ละ 
100 

น้ําไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 

8 โครงการวางท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร จากห้วย
ขี้เหล็ก – โนนเถียงนา 
หมู่ที่ 11  

 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ําที่ดี 
ป้องกันน้ําท่วม
ขัง 

 

ขนาด Ø 0.40 x 100  
เมตร ยาว 130 เมตร   

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 

 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

น้ําไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ ๑๑ 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างคลอง
ดาดคอนกรตีส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 11 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ําที่ดี
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
ประโยชน์ละ 
100 

น้ําไม่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

177 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ ๑๑ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะหน้าบ้านนาย
เจริญ ทัดมาลา ตลอดแนว
หัวหนองอ้อ หมู่ที่ ๑๑ 
 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่ํา
คืน 

ไฟฟ้าส่องแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
 

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

มีไฟฟ้าส่อง
แสงแสวง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานโครงสร้างพื้นฐาน 

      ประเภทเสียงตามสาย  หมู่ที่ ๑๑ 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายประจําหมู่บ้าน 
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. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑2 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากหน้าบ้านนาย
ประสิทธิ์ ทวีโชค ถึงลํา
ห้วยโสก  
๔ x ๒๐๐ ม. หนา  
๐.๑๕ ม. หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากหน้าบ้าน
นายประสิทธิ์ ทวี
โชค ถึงลําห้วยโสก  
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
ลูกรังบดอัดเรียบสายลํา
ห้วยเสียว-สายลําห้วย
โสก หมู่ที่ 12 ก 3 ม x  
2,000 ม. หมู่ที่ 12 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดย
ปรับเกรดเดอร์
พร้อมลงลูกรังบดอัด
เรียบสายลําห้วย
เสียว-สายลําห้วย
โสก หมู่ที่ 12 ก3ม
x 2,000 ม. 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ ๑๒ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะจากหน้าบ้าน
นายประสิทธิ์ ทวีโชค ถึง
บ้านนางยุพิน เรนคําม ี
หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่ํา
คืน 

ไฟฟ้าส่งแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
 

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

มีไฟฟ้าส่อง
แสงแสวง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร ช่วง
ระหว่างฟาร์มไก่สรุิยนต์ 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ความยาว  400 เมตร 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 200,000 

 

200,000 200,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ทาง
ร้อยละ 100 

มีไฟฟ้าส่อง
แสงแสวง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร ช่วง
ระหว่างบ้านนายจูน  ทวี
คํา ไปถึงช่วงนานายโย
ทิน มาฆะเซ็นต์ หมู่ที่ 12  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ความยาว  900 เมตร 

 

800,000 

 

800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ทาง
ร้อยละ 100 

มีไฟฟ้าส่อง
แสงแสวง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑๓ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ต่อจากที่นาของนาย
พรมวิทย์ กําเนิดจอก
ถึงนานางหนูคิด ครอง
ปัญญา หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กต่อ
จากที่นาของนาย 
พรมวิทย์ กําเนิดจอกถึง
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
ดินลําห้วยดู่ บ้านจอก 
ขนาด ก 3 ม x 20 
ม. ลึก 3 ม. หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการปรับปรุงคันดิน
ลําห้วยดู่ 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. จากบ้านนาย
ทองชั่ง อุดมทรัพย์ถึง
ลําห้วยประดู่ พร้อม
วางท่อ 3 จุด  
หมู่ที่ ๑๓ 
 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนายทอง
ชั่ง อุดมทรัพย์ถึงลําห้วย
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 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑๓ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนโดยปรับเกรดพร้อมลง
ลูกรังอัดบดสายหลังร้าน
วิวัฒน์เสาปูนเรียบหลังบ้าน
นายศักดิ์ชาย บุญโนนแต ้
ก3ม. x 200 ม. หมู่ที่ ๑๓ 
 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดพร้อมลงลูกรังอัด
บดสายหลังร้านวิวัฒน์
เสาปูนเรียบหลังบ้าน
นายศักดิ์ชาย  
บุญโนนแต้ หมู่ที่ ๑๓ 

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
บุญเกื้อคาร์แคร์ช่วงนาของ
นางสมใจ ศรสีุวรรณ-ลํา
ห้วยประดู่ ประมาณ 
๓,๐๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรเส้น
หลังร้านบุญเกื้อคาร์แคร์
ช่วงนาของนางสมใจ ศรี
สุวรรณ-ลําห้วยประดู่ 
ประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร 
หมู่ที่ ๑๓ 

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

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

183 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑๓ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๖ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเส้นหลังโฮมสเตย์ปูนิ่ม 
ระยะทางประมาณ ๓๐๐ 
เมตร หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. เส้นหลังโฮมสเตย์
ปูนิ่ม ระยะทาง
ประมาณ ๓๐๐ เมตร 

๗๐,๐๐๐ 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

๗ โครงการซ่อมแซมถนน 
ระยะทางประมาณ ๓๐๐ 
เมตร หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. เส้นหลังโฮมสเตย์
ปูนิ่ม ระยะทาง
ประมาณ ๓๐๐ เมตร 

๗๐,๐๐๐ 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ ๑๓ 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรจุดหน้าบ้าน
ของนายวรพงษ์ แสงไชย
สุวรรณถึงลําห้วยประดู่  
หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อส่งน้ําทํา
การเกษตร 

โครงการวางท่อส่งน้ํา
เพื่อการเกษตรจุดหน้า
บ้านของนายวรพงษ์ 
แสงไชยสุวรรณถึงลํา
ห้วยประดู่ หมู่ที่ ๑๓  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ประชาชนไดร้ับน้ํา
เพื่อทําการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบายน้ํา 
ช่วงหน้าบ้านนางธิดาวัลย์ 
สมสิทธิ์-ลําห้วยประดู ่
หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อระบายน้ํา
ได้อย่าง
สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา ช่วงหน้าบ้านนาง
ธิดาวัลย์ สมสิทธิ์ - ลํา
ห้วยประดู่ หมู่ที่ ๑๓ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

น้ําป้องกันน้ําท่วม
ขังในฤดูฝน 

กองช่าง 

3 โครงการวางท่อระบายน้ํา
ช่วงนานายประเสริฐ โพธิ์
นาแค ขนาดท่อ ๖๐ cm.  
x ๑๐๐ cm. ม. ระยะทาง 
๔ ม. หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อระบายน้ํา
ของได้สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้ําช่วงนานายประเสริฐ 
โพธิ์นาแค ขนาดท่อ 
๖๐ cm. x ๑๐๐ cm. 
ม. ระยะทาง ๔ ม. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

น้ําป้องกันน้ําท่วม
ขังในฤดูฝน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ ๑๓ 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ 

 

โครงการวางท่อระบายน้ํา
จากหน้าบ้านนายศักดิ์ชาย 
บุญโนนแต้-หน้าบ้านนาง
ประยงค์ ต่อตดิ ขนาดท่อ 
๖๐ cm. x ๑๐๐ cm. ม.
ระยะทาง ๒๐ ม. หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อระบายน้ํา
ของได้สะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้ําจากหน้าบ้านนาย
ศักดิ์ชาย บุญโนนแต้-
หน้าบ้านนางประยงค์ 
ต่อติด ขนาดท่อ ๖๐
cm. x ๑๐๐ cm. ม.
ระยะทาง ๒๐ ม. 

๓๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ป้องกันน้ําท่วมขัง
ในฤดูฝน 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้ําเพื่อการเกษตร จากนา
นายแวว งามประเสริฐ-นา
นายบุญช่วย ร่างเจริญ  
หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อส่งน้ําทํา
การเกษตร 

โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน้ําเพื่อการเกษตร 
จากนานายแวว งาม
ประเสริฐ-นานายบุญ
ช่วย ร่างเจริญ 

๒๐๐,๐๐๐ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ประชาชนไดม้ีน้ํา
ไว้เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา,ฝาย  หมู่ที่ ๑๓ 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 

 

โครงการวางท่อระบายน้ํา 
ช่วงบ้านนางประยงค์ - 
ร้านธนธรณ์การยาง  
หมู่ที่  13  

 

เพื่อให้เกิด
ความสะดวกใน
การสญัจรไป
มาของ
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ท่อขนาด 60 x 100 
จํานวน 50 ท่อน 

100,000 

 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

น้ําป้องกันน้ํา
ท่วมขังในฤดูฝน 
 

 

กองช่าง 

7 ขุดลอกคลองส่งน้ําช่วง
นานางนุจนาจ  ฉลาดเขียว  
ถึงนานายแวว งาม
ประเสริฐ  หมู่ที่ 13 

เพื่อจ่ายน้ําแก่
เกษตรกรใช้ใน
การอุปโภค
บริโภค 

กว้าง 1 ม.  ยาว 300 
ม. ลึก 1 เมตร  

๒๐๐,๐๐๐ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ประชาชนไดม้ี
น้ําไว้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

8 ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําบรเิวณ
นานายจรสั  ประสานศักดิ์  
หมู่ที่  13 

เพื่อชะลอน้ํา
ป้องกันปัญหา
อุทกภัยและ
ปัญหาภัยแล้ง 

 

จํานวน 1 แห่ง 

 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ประชาชนไดม้ี
น้ําไว้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา,ฝาย  หมู่ที่ ๑๓ 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 

 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ําลําห้วย
ประดู่ ช่วงนานางเจียม
จิตร  ลองจํานงค์ หมู่ที่  
13 

เพื่อชะลอน้ํา
ป้องกันปัญหา
อุทกภัยและ
ปัญหาภัยแล้ง 

 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
12 ม. สูง 2.00 เมตร  

 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

น้ําป้องกัน
น้ําท่วมขังใน
ฤดูฝน 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ ๑๓ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อทําการเกษตรช่วง
บ้านของนางชาตรี ชัย
หงส์ -  นานายประเสริฐ 
โพธิ์นาแค หมู่ที่ ๑๓ 
 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่ํา
คืน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อทําการเกษตร
ช่วงบ้านของนางชาตรี 
ชัยหงส์-นานาย
ประเสริฐ โพธิ์นาแค 
หมู่ที่ ๑๓ 

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

มีไฟฟ้าส่อง
แสงแสวง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อทําการเกษตรช่วง
นานายคําปาน จันทกุล -
นานางเจียมจิตร ลอง
จํานงค์ หมู่ที่ ๑3 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่ํา
คืน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อทําการเกษตร
ช่วงนานายคําปาน  
จันทกุล - นานางเจียม
จิตร ลองจํานงค์ 
 

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

มีไฟฟ้าส่อง
แสงแสวง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร ช่วง
ระหว่างนานางทองม้วน 
ทวีเงิน – นานาย
ประสาท จันทกุล  
หมู่ที่ 13   

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

 

ความยาว  400 เมตร 

 

๔๐๐,๐๐๐ 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ทาง
ร้อยละ 100 

มีไฟฟ้าส่อง
แสงแสวง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑๔ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมคันดินลําห้วย
เสียวที่ชํารุด ก 3 ม. x 
15 ม. ลึก 3.5 ม.  
หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมคันดินลํา
ห้วยเสียวที่ชํารดุ  
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
พร้อมลงลูกรังสายไป
หนองหลวง ก 3.5 ม. x 
2,000 ม.ลึก 3.5 ม. 
หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโดยปรับ
เกรดพร้อมลงลูกรัง
สายไปหนองหลวง 
ก3.5ม. x 2,000ม.
ลึก 3.5 ม.หมู่ที่ ๑๔ 

๗๐,๐๐๐ 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโดยปรับเกรด
พร้อมลงลูกรังสายหัว
สะพาน-โนนสยอง ก3
ม. x 250 ม. หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโดยปรับ
เกรดพร้อมลงลูกรัง
สายหัวสะพาน-โนน
สยอง ก 3 ม. x 
250ม. หมู่ที่ ๑๔ 

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  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑๔ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 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 

5 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโดยปรับเกรด
พร้อมลงลูกรังบดอัดสาย
ไปหนองช้าง ก 3.5 ม.x 
1,200 ม. หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโดยปรับ
เกรดพร้อมลงลูกรัง
บดอัดสายไปหนอง
ช้าง ก3.5 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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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ ๑๔ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. คุ้มหัวสะพาน   
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 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางรอบ
หมู่บ้านหมู่ที่ 14  

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก 4.00 ม. ยาว
1,000 ม. หน้า 
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 

8 โครงการขยายไหล่ทาง
รอบหมู่บ้านหมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก 1.00 ม. ยาว
1,000 ม. หน้า 
0.15 ม. 

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

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 
 

กองช่าง 

9 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 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

192 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ ๑๔ 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมฝาปิด
ท่อระบายน้ํา จํานวน 
๓๐ จุด หมู่ที่ ๑๔ 

เนื่องจาก
ของเดิมชํารุด 

โครงการซ่อมแซมฝาปิด
ท่อระบายน้ํา จํานวน 
๓๐ จุด หมู่ที่ ๑๔ 

๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

สามารถใช้
งานได้ปกต ิ

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบาย
น้ํา เสียลงห้วยเสยีว (จาก
จุดที่๖ - ๑๔) หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อระบายน้ํา
ได้อย่างสะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา เสียลงห้วยเสยีว 
(จากจุดที่๖-๑๔) 

๕๐๐,๐๐๐ 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

น้ําป้องกันน้ํา
ท่วมขังในฤดู
ฝน 

กองช่าง 

3 โครงการลอกท่อระบาย
น้ําเสียจากบ้านนางนัน
ทา -บ้านนายพิชิต ตอพล 
หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อระบายน้ํา
เสียไดส้ะดวก 

โครงการลอกท่อระบาย
น้ําเสียจากบ้านนาง 
นันทา-บ้านนายพิชิต 
ตอพล หมู่ที่ ๑๔ 

๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

ระบบท่อน้ํา
เสียจะได้
ระบายไม่อุด
ตัน 

กองช่าง 

๔ โครงการวางท่อระบาย
น้ําจากนานายประมาณ 
เชื้อหนองทอน-หนอง
หลวงใหญ่ ประมาณ ๖๐ 
x ๑๐๐ ม. จํานวน  
๑๐ ท่อ หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อระบายได้
อย่างสะดวก 

โครงการวางท่อระบาย
น้ําจากนานายประมาณ 
เชื้อหนองทอน-หนอง
หลวงใหญ่ ประมาณ 
๖๐ x ๑๐๐ ม. จํานวน 
๑๐ ท่อ 

๓๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

น้ําป้องกันน้ํา
ท่วมขังในฤดู
ฝน 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นบานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา ,สร้างสะพาน หมู่ที่ ๑๔ 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างสะพาน
ลําห้วยเสียว บรเิวณนา
นางทิศ  ชุมชัย  หมู่ที่ 
14 

 

เพื่อให้
ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

จํานวน 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
ระบายน้ําเสียภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 
จํานวน ๒  สาย 
สายที่ 1 ซอยบ้านนางศรี
อุบล 
สายที่ 2 บ้านนายทอง
ล้วน – สระน้ํานายหนู
เล็ก หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ําที่ดี
สะดวก 
ป้องกันปัญหา
น้ําเสีย/น้ําท่วม
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 ปัญหาน้ําเสีย/
น้ําท่วมขังใน
พื้นที่ลดร้อยละ 
80 

 

ระบายน้ําได้
สะดวก
รวดเร็ว ลด
ปัญหาน้ําท่วม
ขัง 

 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ ๑๔ 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการวางท่อระบาย
น้ําจากลําน้ําชี - หนอง
หลวงใหญ่ หมู่ที่ 14 

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ําที่ดี
สะดวกป้องกัน
ปัญหาน้ําเสีย/
น้ําท่วมขัง 

ขนาด Ø .60  ×1.00 
ม. ยาว 200 เมตร 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ปริมาณการ
ระบายน้ําเพื่อ
ป้องกันปัญหา
น้ําท่วมไดร้้อย
ละ 80 

ระบายน้ําได้
สะดวก
รวดเร็วใช้ใน
การเกษตร
และปัญหาน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 

๘ โครงการขุดลอกหนอง
หวายน้อย หมู่ที่ 14 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ําใช้ใน
การทําการ 
เกษตร ใช้ใน
การอุปโภค
บริโภค 

เนื้อที่ 19 ไร ่ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ราษฎรบ้าน
จอก หมู่ที่ 14 
มีน้ําเพื่อใช้ใน
การเกษตร 
อุปโภคบรโิภค
และลดปัญหา
น้ําท่วม ร้อยละ 
80 

ไม่มีปัญหา
ขาดแคลนน้ํา
ใช้ทําการ 
เกษตรอุปโภค
บริโภคและ
ปัญหาน้ําท่วม 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ ๑๔ 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๙ โครงการขุดลอกลําน้ําก่ํา  
บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 6,14 

เพื่อเก็บกักน้ํา
ใช้ในการ 
เกษตร 

โครงการขุดลอกลําน้ํา
ก่ํา  บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 
6,14 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ร้อย
ละ 100 

เกษตรกรใน
พื้นที่มีน้ําเพื่อ
ทําการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ ๑๔ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้าน
โนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ 
 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่ํา
คืน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้านโนนโพธิ์  
หมู่ที่ ๑๔ 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ทาง
ร้อยละ 100 

มีไฟฟ้าส่อง
แสงแสวง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร จาก
หนองบัว - หนองหลวง 
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

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
แสงแสวง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานโครงสร้างพื้นฐาน 

      ประเภทเสียงตามสาย  หมู่ที่ ๑๔ 
แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนหอ
กระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ 
 
 

เพื่อให้หอ
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 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 15  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(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 ตําบล
คอนสวรรค์ ขนาด ๕ ม.  
x ๔0 ม. หนา 0.15 ม.  
หมู่ที่ 15 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายกุดจระเข้ 
– เชื่อมถนนลาดยาง
ไปชีท่าวังเวิน) หมู่ที่ 
๑๕ ตาํบลคอน
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 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 15  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดยปรับ
เกรดลงลูกรังอัดบด
เรียบสายลําชี-หนองมน  
3.00 ม. x 1,500 ม.  
หมู่ที่ 15 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดย
ปรับเกรดลงลูกรัง
อัดบดเรยีบสายลําชี-
หนองมน ก3.00 ม.
x ย 1,500 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 
3.00 ม. x 1,500 ม. 
หมู่ที่ 15 

เพื่อใช้ในการสัญจร
สะดวก 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนโดย
ปรับเกรดลงลูกรัง
อัดบดเรยีบสาย
คลองบ้าน 3.00 ม.
x 1,500 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. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 15 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายหนองแห้ว – หนอง
แวง จากถนนลาดยาง
ไปโนนขุนทิพย์ หมู่ที่  
15 

เพื่อปรับปรุงถนนที่
ชํารุด ฯลฯ 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 500 ม. หนา 
0.15  เมตร  

 

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

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

๖ 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 ประชาชนผู้
ที่ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 80 
ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

๗ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
คลองงูเหลือม ไป 
หนองหอย หมู่ที่  15 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 700 ม. หนา 
0.15  เมตร 

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

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

      ประเภทถนน  หมู่ที่ 15 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง จากรสีอร์ท
กํานันปัน - หนองหอย  
หมู่ที่  15 

เพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 800 ม. หนา 
0.15  เมตร  

 

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

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง คลองบ้าน
หนองหอย หมู่ที่  15 

เพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 500 ม. หนา 
0.15  เมตร รวม
ปริมาตร 2,100 
ลบ.ม. 

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

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

1๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนโดยปรับเกรดลงลูกรัง
อัดบดเรยีบ(สายคลองกุด–
หนองหอย-หนองอ้อ) 
3.00 ม.x 1,500 ม.   
หมู่ที่ 15 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรสะดวก 

กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 
หรือเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๔,๕๐๐ 
ตารางเมตร 

๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 ๔0,000 ประชาชนผู้
ที่ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 80 
ของผู้ที่
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค-การเกษตร 
      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา ,ประตูน้ํา หมู่ที่ 15 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อลอด
เลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อระบายน้ําหนองมน 
ก1.50 ม. x 6.00 ม. 
สูง 1.5 ม. หมู่ที่ 15 

เพื่อส่งน้ํา 
ที่ใช้ในการ 
เกษตร 

โครงการวางท่อลอด
เลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อระบายน้ํา
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
ประโยชน์ละ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้ําเพื่อ
ทําการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อลอด
เลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อระบายน้ําหนอง
ระเริงก 1.50 ม. x 
6.00 ม. สูง 1.5 ม.  
หมู่ที่ 15 

เพื่อส่งน้ําใน
การเกษตร 

โครงการวางท่อลอด
เลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อระบายน้ํา
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
ประโยชน์ละ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้ําเพื่อ
ทําการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซมประตู
บังคับน้ําหนองหัวบุ่ง  
หมู่ที่ 15 

เพื่อส่งน้ําใน
การเกษตร 

ประตูน้ําหนองหัวบุ่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้ําเพื่อ
ทําการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค - บริโภค-การเกษตร 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา ,ประตูน้ํา หมู่ที่ 15 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการวางท่อระบาย
น้ําเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
15 จํานวน 3 จุด  

- จุดที่ 1 ฝายกั้นน้ํา
คลองกุด บริเวณ นานาย
หลาว – นานางสุภาพ 
จัดนอก –นานางบุสบา  
สง่าแดน  
- จุดที่ 2 บริเวณคลอง
จาน - จุดที่ 3 จาก
หนองก่าม – นาแก่น  

เพื่อให้มีการ
ระบายน้ําที่ดี
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
ประโยชน์ละ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้ําเพื่อ
ทําการ 
เกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกแหล่งน้ํา 
หนองหัวบุ้ง หมู่ที่ 15 

 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ําใช้ใน
การทําการ 
เกษตร  

หนองหัวบุ้ง เนื้อที่ 7 ไร ่

 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้ําเพื่อ
ทําการ 
เกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค-การเกษตร 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา ,ประตูน้ํา หมู่ที่ 15 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการขุดลอกแหล่งน้ํา 
หมู่ที่ 15 หนองอ้อท่าแฮ 

 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ําใช้ใน
การทําการ 
เกษตร ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

หนองอ้อท่าแฮ เนื้อที่ 
10 ไร ่

 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้ําเพื่อ
ทําการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกแหล่งน้ํา 
หมู่ที่ 15 คลองหนองโง้ง
น้อย  

 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ําใช้ใน
การทํา
การเกษตร ใช้ใน
การอุปโภค
บริโภค 

คลองหนองโง้งน้อย 
เนื้อที่ 11 ไร ่

 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้ําเพื่อ
ทําการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค-การเกษตร 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา ,ประตูน้ํา  หมู่ที่ 15 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๘ โครงการขุดลอกแหล่ง
น้ํา หมู่ที่ 15 หนองขุม
ดิน 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ําใช้ใน
การเกษตร 

หนองขุมดิน เนื้อที่ 8 
ไร ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้ําเพื่อ
ทําการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๙ โครงการขุดลอกแหล่ง
น้ํา หมู่ที่ 15 หนอง
กระดังงา 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ําใช้ใน
การเกษตร 

หนองกระดังงา เนื้อที่ 
8 ไร ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้ําเพื่อ
ทําการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

1๐ โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ํา หมู่ที่ 15 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ําใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างสถานีสูบน้ํา 
หมู่ที่ 15 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้ําเพื่อ
ทําการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

206 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บรโิภค-การเกษตร 

      งานขุดลอกคลอง,งานวางท่อระบายน้ํา ,ประตูน้ํา หมู่ที่ 15 
  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1๑ โครงการซ่อมแซมฝา
ปิดบ่อพักน้ําเสียที่ชํารดุ
หมู่ที่  1 - 15 

เพื่อซ่อมแซม
ฝาปิดบ่อพักน้ํา
เสียที่ชํารดุหมู่
ที่ 1 - 15 

ฝาปิดบ่อพักน้ําเสียที่
ชํารุดหมู่ที่ 1 - 15 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

เพื่อให้
สามารถใช้
งานได้และ
ป้องกัน
อุบัติเหตุที่
จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

กองช่าง 

1๒ โครงการขุดลอกกุด
จระเข้ หมู่ที่ ๑๕ 

เพื่อให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ําใช้ใน
การเกษตร 

โครงการขุดลอกกุด
จระเข้ หมู่ที่ ๑๕ 
จํานวน ๑ คลอง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ละ 
100 

เกษตรกร
ได้รับน้ําเพื่อ
ทําการ 
เกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้า    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 15 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเส้นบ้านนาย
เดช แสนสุข ถึงบ้านนาง
มา ผิวพุ่ม หมู่ที่ 15 
  
 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่ํา
คืน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเส้นบ้าน 
นายเดช แสนสุข ถึง
บ้านนางมา ผิวพุ่ม 
จํานวน 3  ต้น 
หมู่ที่ 15 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ 100  

มีไฟฟ้าส่อง
แสงแสวง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการไฟส่องแสงสว่าง
ทางโค้งหน้าบ้านนาย
อ่อนไปทางชีท่าวังเวิน 1 
จุด หมู่ที่ 15 

เพื่อส่องแสง
สว่างในยามค่ํา
คืน 

ติดตั้งไฟส่องสว่างทาง
โค้งหน้าบ้านนายอ่อน
ไปทางชีท่าวังเวิน 1 จุด 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟ้าส่อง
แสงแสวง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สายคอนสวรรค์ –โนนขุน
ทิพย์ หมู่ที่ 15 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ความยาวประมาณ 
1,000 เมตร 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟ้าส่อง
แสงแสวง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้า    

      ประเภทไฟฟ้า  หมู่ที่ 15 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการเปลี่ยนเสาไฟฟ้า
ช่วงบ้านนายวสันต์  
หมู่ที่ 15 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

จํานวน 3 ต้น - 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ 100  

มีไฟฟ้าส่อง
แสงแสวง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

5 โครงการขยายไฟฟ้าถนน
สายหนองแห้ว-หนองแวง 
บริเวณจากถนนลาดยาง
ไปโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ 15 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ความยาว 500 เมตร 500,000 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟ้าส่อง
แสงแสวง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อใช้ในครัวเรือนสาย
คอนสวรรค์ – ชีท่าวังเวิน 
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ความยาวประมาณ 
1,000 เมตร 

 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 100  

มีไฟฟ้าส่อง
แสงแสวง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  ( ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมทัศน
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ตําบล พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง ผู้นําชุมชน 
และผูส้ังเกตการณ ์

ความรู้มาพัฒนา
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
ตําบล พนักงาน
ส่วนตําบล 
ลูกจ้าง ผู้นํา
ชุมชน และผู้
สังเกตการณ ์

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

จํานวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานลูกจ้าง
ส่วนตําบลนํา
ความรู้มาพัฒนา
องค์กรมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

๒ โครงการพัฒนาองค์กร 
(OD) ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง และผู้
สังเกตการณ ์

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของ อบต. ให้สามารถ
ทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
พนักงานส่วน
ตําบล พนักงาน
จ้าง และผู้
สังเกตการณ ์

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อบต. มี
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัต ิ
งานสูง ร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

 อบต. มีศักยภาพ
และการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 
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      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  (ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

๓ โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วนตําบล/
ลูกจ้าง 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงาน
จ้างในเขตพื้นที่ ได้
เรียนรูคุ้ณธรรม
จริยธรรม 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง  

100,000 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 
นํามาเป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานและ
ดําเนินชีวิต 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตําบล  
พนักงานจ้างได้มี
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม
นํามาปฏิบัติในการ
ทํางาน 

สํานักงาน
ปลัด 

 

๔ โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการในการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้พนักงานส่วน
ตําบลพนักงานจ้าง
ได้รับความรูเ้พื่อนํามา
ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

พนักงานส่วน
ตําบล พนักงาน
จ้างขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบล 

 

50,000 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

50,000 50,000 จํานวน
บุคลากรที่ 
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

พนักงาน/ลูกจ้าง
ส่วนตําบลได้นํา
ความรู้มาพัฒนา
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 
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      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

5 โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย 

 

 

 

เพื่อรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณแห่ง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฯ 

 

ส่วนราชการใน
พื้นที่ สมาชิก
สภาฯประชาชน
ทุกหมู่บ้านจัด
โครงการจัดงาน
วันท้องถิ่นไทย 

10,000 

 

 

 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ 80 

 

 

 

 

1.ผู้เข้าร่วม
โครงการฯรําลึกถึง 
พระมหา
กรุณาธิคุณแห่ง 
พระบาทสมเด็จ
พระจุลเกล้า 
เจ้าอยู่หัวที่ได้ทรง
พระกรณุา โปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศ
จัดตั้ง สุขาภิบาล
ท่าฉลอมขึ้นเป็น 
สุขาภิบาล  
2.พนักงาน
ตระหนักถึง
บทบาท ของตน
ในการบริการ
ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 
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      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

6 โครงการค่าเช่าเครื่อง
เครื่องถ่ายเอกสาร 

เพื่อการปฏิบัตริาชการ
และตอบสนองการ
บริการประชาชน 

เครื่องถ่าย
เอกสาร จํานวน 
2 เครื่อง 

100,000 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 
นํามาเป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานและ
ดําเนินชีวิต 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

 

7 โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใจ
ช่วยเหลือประชาชนตําบล
คอนสวรรค์ 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตําบล 
คอนสวรรค์ 

จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ใจช่วยเหลือ
ประชาชนตําบล
คอนสวรรค์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชน
ผู้ประสบภยั 

สํานักงาน
ปลัด 

8 อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใจในการ
ช่วยเหลือประชาชน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตําบล 
คอนสวรรค์ 

อุดหนุน
โครงการศูนย์ ฯ 

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชน
ผู้ประสบภยั 

สํานักงาน
ปลัด 
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      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ       
      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

9 อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีที่ทําการปกครอง
อําเภอคอนสวรรค์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานรัฐพิธี
อําเภอคอนสวรรค์ 

รัฐพิธีต่างที่สําคัญ
ของอําเภอคอน
สวรรค์ 

20,000 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 ค่าใช้จ่ายใน
การจัดรัฐพิธี 
ร้อยละ 100 

งานพิธีสําคัญรัฐพิธี สํานักงาน
ปลัด 

 

10 โครงการจัดทํา/ทบทวน 
เพิ่มเตมิ/ แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตําบล 
คอนสวรรค์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจัดทํา/
ทบทวน เพิ่มเติม/ 
แก้ไข เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตําบลคอนสวรรค์ 

โครงการจัดทํา/
ทบทวน 
เพิ่มเตมิ/ แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นตําบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ร้อย
ละ 100 

แผนพัฒนาท้องถิ่น สํานักงาน
ปลัด 

11 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรามาธิบดศีร ี
สินทรมหาวชิราลงกรณ์ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยู่หัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนม 
พรรษาพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(รัชกาลที่ ๑๐) 
 
 

โครงการจัด
กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

เพื่อสํานึกในพระ
มหากรณุาธิคุณ 

สํานักงาน
ปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ      
      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1๒ โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
(วันแม่แห่งชาติ) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
(วันแม่แห่งชาติ) 

โครงการจัด
กิจกรรมเฉลมิ
พระเกียรติ
สมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิติ์  
(วันแม่แห่งชาติ) 

50,000 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

เพื่อสํานึกในพระ
มหากรณุาธิคุณ 

สํานักงาน
ปลัด 

1๓ โครงการวันภมูิพลอดลุ
เดชเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวา
มหาราช 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการวันภมูิพลอดุ
เฉลิมพระชนมพรรษา 
5 ธันวามหาราช 

โครงการวันภมูิ
พลอดุเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 5 
ธันวามหาราช 

50,000 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

เพื่อสํานึกในพระ
มหากรณุาธิคุณ 

สํานักงาน
ปลัด 

1๔ ผลโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจําปี) 

เพื่อสร้างขวัญและ
กําลังใจให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วน
ราชการ 

ผลโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ  
(เงินรางวัล
ประจําปี) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

เป็นแรงบันดาลใจ
ให้พนักงานทุกคน
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความมุ่งมั่น 

สํานักปลดั 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการ 
ศึกษาฯ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1๕ โครงการจัดงานวัน
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจัดงานวัน
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลบเดช บรมนาถ
บพิตร 

โครงการจัดงานวัน
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุบเดช 
บรมนาถบพิตร 

50,000 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

เพื่อสํานึกในพระ
มหากรณุาธิคุณ 

สํานักงาน
ปลัด 

1๖ โครงการการขับเคลื่อน
ภารกิจศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน (ศยช.) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการขับเคลื่อน
ภารกิจศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน (ศยช.) 

โครงการขับเคลื่อน
ภารกิจศูนย์
ยุติธรรมชุมชน 
(ศยช.) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

เพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจศูนย์
ยุติธรรมชุมชน 

สํานักงาน
งานปลัด 

1๗ โครงการตามนโยบาย
หน่วยงานงานราชการ,
รัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย 
และอื่น ๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการตามนโยบาย
หน่วยงานงาน
ราชการ,รัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย 

โครงการตาม
นโยบายหน่วยงาน
งานราชการ, 
รัฐบาล,กระทรวง 
มหาดไทย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

เพื่อปฏิบัติตาม
โครงการตาม
นโยบายหน่วยงาน
งานราชการ
,รัฐบาล 

สํานักงาน
ปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

216 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1๘ โครงการจัดงานเฉลมิ
พระเกียรตสิมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจัดงานเฉลมิ
พระเกียรตสิมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี 

โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระ
บรมราชินี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

เพื่อสํานึกในพระ
มหากรณุาธิคุณ 

สํานักงาน
ปลัด 

1๙ โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น
เชิงสมานฉันท์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นเชิงสมานฉันท์ 

โครงการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นเชิง
สมานฉันท์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

เพื่อการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักงาน 
ปลัด 

๒๐ โครงการวัดประชาสร้าง
สุข สร้างสัปปายะ ด้วย
วิถี 5 ส. 

เพื่อค่าใช้จ่าย
โครงการวัดประชา
สร้างสุข สร้างสัปปา
ยะ ด้วยวิถี 5 ส. 

โครงการวัดประชา
สร้างสุข สร้างสัป
ปายะ ด้วยวิถี 5 ส. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

เป็นการสร้าง
กิจกรรมประชาชน
มีส่วนร่วม 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

2๑ โครงการอบรมกฎหมาย
เบื้องต้น 

เพื่อส่งเสริมให้
ความรู้เรื่อง
กฎหมายเบื้องต้น 

โครงการอบรม
กฎหมายเบื้องต้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

สามารถไดร้ับ
ความรู้เรื่อง
กฎหมายเบื้องต้น 

สํานักงาน
ปลัด 

2๒ โครงการประชุม
ประชาคมทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด อําเภอ 
ตําบลและความ
ต้องการประชาชน 

โครงการประชุม
ประชาคมทบทวน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 -2565) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนได ้

สํานักงาน
ปลัด 

2๓ โครงการพระราชทาน
พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรม
ราชินี เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ประจําปี
งบประมาณ 2563 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการ
พระราชทานพระ
บรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี ฯ 

โครงการพระราช 
ทานพระบรม
ฉายาลักษณ์พระ
บาท 
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี ฯ 

๒๐0,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

เพื่อสํานึกในพระ
มหากรณุาธิคุณ 

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

๒๔ ค่ารับรอง เพื่อเป็นค่าเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภา
ท้องถิ่นฯ ,ค่ารับรอง
คณะบุคคลฯ   
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง
หรือเลีย้งรับรองของ 
อปท. พิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ  

ค่ารับรอง 
ในกิจกรรมตา่งๆ 
ของ อปท. 

๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ผู้รับ
ประโยชน์ร้อย
ละ 100 

เพื่อเป็นการเลี้ยง
รับรองที่มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

๒๕ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
ฯลฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งของ อปท. 

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งต่างๆ 
ของ อปท. 

๔00,00๐ ๔0๐,000 ๔0๐,000 ๔0๐,000 ๔0๐,000 ผู้รับ
ประโยชน์ร้อย
ละ 100 

เพื่อการเลือกตั้งมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักงาน 
ปลัด 

๒๖ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา  

เพื่อจ่ายเป็นค่า
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา จําเป็นต้อง
ใช้ในกิจกรรมหรือพิธี
การต่างๆ 

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้า 
ดอกไม้ และพวง
มาลา ในกิจกรรม
หรือพิธีการต่างๆ 
ของ อปท. 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้รับ
ประโยชน์ร้อย
ละ 100 

เพื่อใช้ในกิจกรรม
หรือพิธีการต่างๆ 
ของ อปท. 

สํานักงาน
ปลัด 
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      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานคลัง    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 

เพื่อบริการประชาชน
และจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนที่มี
ที่ดิน / กิจการที่
อยู่ในเขตตําบล 

๕,000 

 

๕,000 

 

๕,000 

 

๕,000 

 

๕,000 สามารถจัดเก็บ
ภาษีไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 
๗๐ 

การจัดเก็บภาษี
ของตําบลมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

2 โครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อบริการการจัดเก็บ
ภาษีประชาชน 

แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

1๕0,000 1๕0,000 150,000 150,000 150,000 สามารถจัดเก็บ
ภาษีไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 
๗๐ 

การจัดเก็บภาษี
ของตําบลมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

๓ โครงการสํารวจจัดเก็บ
ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ประจําปี
งบประมาณ 2563 
องค์การบริหารส่วนตําบล
คอนสวรรค์ อําเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ   

เพื่อบริการประชาชน
ในการสํารวจจัดเก็บ
ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ประจําปี
งบประมาณ 2563 

โครงการสํารวจ
จัดเก็บข้อมลู
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

๒00,000 ๒00,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000 สามารถสํารวจ
จัดเก็บข้อมลู
ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ได้
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๐ 

การสํารวจจัดเก็บ
ข้อมูลที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างของ
ตําบลมปีระสิทธิ 
ภาพ 

กองคลัง 
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      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

      แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   
ส่งเสริมสนับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัตเิหตจุราจรทางบก) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมรณรงค์
ป้องกันปราบปรามยา 
เสพติด  

เพื่อให้เยาวชน/
ประชาชนมีความรู้
และร่วมป้องกันการ
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 

สํานักงาน
ปลัด 

๒ โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติเพื่อ
เสรมิสร้างความ
สมานฉันท์ 

1. สรา้งความ
ปรองดอง 
2. สรา้งความสามัคคี 
3.รักชาติศาสนา
พระมหากษัตริย ์

ประชาชนตําบล
คอนสวรรค์ 

100,000 
 

100,000 

 

 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ มสี่วน
ร่วมในการ
ปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาต ิ

ประชาชานรู้รัก
สามัคคีรักชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย ์

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน  
ส่งเสริมสนับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัตเิหตจุราจรทางบก      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓ โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในตําบล  

๑. เพื่อฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับ
ประชาชนและ
บุคลากรของ อบต. 
๒. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และมีทักษะ
สามารถป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยได ้

ประชาชนตําบล 
และบุคลากร
ของ อบต. 

5๐,๐๐๐ 
 
 

5๐,๐๐๐ 
 
 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ การเกิด 
อัคคีภัยเป็น ๐ 

ประชาชนและ
บุคลากรของ อบต. 
มีความรู้และทักษะ
สามารถป้องกัน
และระงับอัคคีภัยที่
เกิดขึ้นได ้

สํานักงาน
ปลัด 

๔ โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางน้ํา 

๑. เพื่อฝึกอบรมการ
ป้องกันและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางน้ําให้
เยาวชนในตําบล 
๒. เพื่อให้มีความรู้  
มีทักษะในการป้องกัน
และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางน้ํา  

เยาวชนตําบล, 
ประชาชนใน
ตําบล 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ การประสบภยั
ทางน้ําเป็น ๐ 

เยาวชนในตําบลมี
ความรู้ มีทักษะ 
สามารถป้องกัน
และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางน้ํา
ได ้

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

222 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน  
ส่งเสริมสนับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัตเิหตจุราจรทางบก      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ โครงการเสรมิสร้างความรู้
เกี่ยวกับอัคคีภัยและการ
ป้องกันอัคคีภัยแก่
ประชาชน  

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
อัคคีภัยและการ
ป้องกันอัคคีภัยแก่
ประชาชน 

ประชาชนตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับอัคคีภัย
และการป้องกัน
อัคคีภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

๖ โครงการอบรมฝึกซ้อม
แผนผู้ประสบภัยทางน้ํา  

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมีทักษะใน
การช่วยผู้ประสบภัย
อย่างถูกวิธี 

เยาวชนตําบล, 
ประชาชนตําบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
เยาวชน/
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมีทักษะ
ในการช่วยผู้ 
ประสบภัยอย่างถูก
วิธี 

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน  
ส่งเสริมสนับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัตเิหตจุราจรทางบก      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการตั้งจุดตรวจและ
บริการประชาชนลดอุบัติ 
เหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และเทศกาลสงกรานต์  

1. ดําเนินการตาม
มาตรการแผนป้องกัน 
2. ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

ตั้งด่านตรวจ / 
จุดที่พักรถป้อม
ยามตํารวจภูธร 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้ง
ที่ตั้งจุดตรวจ 

ลดอุบัตเิหตุในช่วง
เทศกาลสาํคัญ ลด
การสญูเสยีชีวิต
และทรัพย์สิน 

สํานักงาน
ปลัด 

๘ โครงการป้องกันสาธารณ
ภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
ตําบล 

เพื่อช่วยเหลือสาธารณ
ภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

ประชาชนตําบล 
 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งที่
เกิดสาธารณ
ภัย 

ประชาชนที่ได้รบั
สาธารณภัยต่างๆ
ได้รับการช่วยเหลือ 

สํานักงาน
ปลัด 

9 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
อปพร.ให้มีศักยภาพ
พัฒนาความรู้สามารถ
มากขึ้น 

อปพร.ตําบล 400,000 
 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัให้
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินอย่าง
ถูกวิธี 

สํานักงาน
ปลัด 

10 โครงการวันอปพร. 
22 มีนาคม  

เพื่อสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

อปพร.ตําบล 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

อปพร. ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
๕๐ มีขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

อปพร.มีความ
สามัคคีและมี
แรงจูงใจทํางาน
เพิ่มมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน  
ส่งเสริมสนับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัตเิหตจุราจรทางบก      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการจัดจ้างซ่อม
รถบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค์ 

เพื่อประสิทธิภาพการ
ใช้งาน 

รถบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค์ 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

คุณภาพร้อมใช้
งานร้อยละ
100 

ช่วยเหลือ
ประชาชนได้
ทันท่วงที 

สํานักงาน
ปลัด 

12 
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
ดับเพลิงวัสดุดับเพลิง 

เพื่อช่วยเหตุด่วน เหตุ
เพลิงไหม้ 

จัดซื้ออุปกรณ์
ดับเพลิงวัสดุ
ดับเพลิง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อุปกรณ์พร้อม
ใช้งานร้อยละ
100 

ช่วยเหลือ
ประชาชนได้
ทันท่วงที 

สํานักงาน
ปลัด 

13 
โครงการจัดซื้อไฟฟ้าและ
วิทยุ (วิทยุสื่อสาร) 

เพื่อช่วยเหตุด่วน เหตุ
เพลิงไหม้ 

จัดซื้อไฟฟ้า 
และวิทยุ  
(วิทยุสื่อสาร) 

100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 ประชาชนได้
ทันท่วงทีร้อย
ละ 100 

ช่วยเหลือ
ประชาชนได้
ทันท่วงที 

สํานักงาน
ปลัด 

14 
โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด CCTV พื้นที่จุด
เสี่ยงตําบลคอนสวรรค ์

เพื่อป้องกันปัญหา
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 

สํานักงาน
ปลัด 

 
       
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

      แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
ส่งเสริมสนับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัตเิหตจุราจรทางบก      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด CCTV บริเวณ
อาคารสํานักงาน
อบต.คอนสวรรค ์

เพื่อป้องกันปัญหา
การอาชญากรรมและ
เหตุร้ายจุดที่เป็นจุด
เสี่ยง 

กล้องวงจรปิด 
CCTV 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ทรัพย์ของส่วน
ราชการ 

ดุแลทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

สํานักงาน
ปลัด 

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 

สํานักงาน
ปลัด 

17 

สนับสนุนโครงการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดที่ทําการ
ปกครองอําเภอคอน
สวรรค ์

�������	
����

���ก��������	����

������� 

สนับสนุน
โครงการ
ป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
คอนสวรรค ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้
ตระหนักถึง
ปัญหายาเสพ
ติด 

ปัญหายาเสพตดิลง
จากชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน  
ส่งเสริมสนับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัตเิหตจุราจรทางบก      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
ดับเพลิง 

เพื่อใช้ในเผชิญในเหตุ
เพลิงไหม้และมีครบ
อุปกรณ์ให้ทันท่วงที 

อุปกรณ์
ดับเพลิงเช่น ชุด
ดับเพลิง,ถังฉีด
พ่นน้ําฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้
ทันท่วงทีร้อย
ละ 100 

ช่วยเหลือ
ประชาชนได้
ทันท่วงที 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลคอนสวรรค์ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลคอนสวรรค์ของ 
อบต. ตามภารกิจ
อํานาจหน้าที่เพื่อ
ประชาชน 

เด็กและเยาวชน
ในตําบลคอน
สวรรค์ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กและ
เยาวชนร้อยละ 
๖๐ มศีักยภาพ
เพิ่มมากขึ้น  

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ และ
ความสามารถ และ
สามารถทํา
ประโยชน์ให้กับ
สังคม 

กอง
การศึกษาฯ 

 

2 
 
 
 
 

โครงการฝึกทักษะและ
วิชาชีพสร้างสรรค์ชีวิต
ของเด็กและเยาวชน 

เพื่อฝึกทักษะและ
วิชาชีพสร้างสรรค์ชีวิต
ของเด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชน
ในตําบลคอน
สวรรค์ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กและ
เยาวชนร้อยละ 
๖๐ มศีักยภาพ
เพิ่มมากขึ้น  

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ และ
ความสามารถ และ
สามารถทํา
ประโยชน์ให้กับ
สังคม 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา 

เพื่อพัฒนาแผนพัฒนา
แผนการศึกษา 

โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
การจัดทํา
แผนพัฒนา
การศึกษา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ การพัฒนา
แผนการศึกษา
ได้ร้อยละ 
100 

ระบบการศึกษาได้
พัฒนามากยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

4 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ในการเรียนการสอน 
“เทคนิคสอนดี  
นักเรียนเก่ง” 

พัฒนาการเรียนการ
สอนให้เด็กมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพในการ
เรียนการสอน 
“เทคนิคสอนดี 
นักเรียนเก่ง” 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการมาก
และมีคุณภาพ
มากร้อยละ 
80 

เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการมาก
และมีคุณภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

๕ อุดหนุนโครงการคุณธรรม
นําความรูสู้่เศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบ้าน
คอนสวรรค์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการคุณธรรมนํา
ความรูสู้่เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ
คุณธรรมนํา
ความรูสู้่
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
โรงเรียนบ้าน
คอนสวรรค์ 

๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรยีนมี
คุณธรรม และ
นําความรูไ้ปใช้
เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ
พอเพียงร้อย
ละ 80 

เด็กนักเรยีนมี
คุณธรรม และนํา
ความรู้ไปใช้เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๖ อุดหนุนโครงการอบรม
ทักษะทําขนมและอาหาร
ว่าง เพื่องานอาชีพ
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 

เพื่อพัฒนาแผนพัฒนา
แผนการศึกษา 

โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
การจัดทํา
แผนพัฒนา
การศึกษา 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ การพัฒนา
แผนการศึกษา
ได้ร้อยละ100 

ระบบการศึกษาได้
พัฒนามากยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

๗ อุดหนุนโครงการมหกรรม
วิชาการนักเรียน โรงเรียน
บ้านคอนสวรรค์ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ให้กับนักเรียน 

โครงการ
มหกรรม
วิชาการนักเรียน 
โรงเรียนบ้าน
คอนสวรรค์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การพัฒนา
แผนการศึกษา
ได้ร้อยละ100 

ระบบการศึกษาได้
พัฒนามากยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

๘ อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้าน
คอนสวรรค์ 

เด็กนักเรยีน 
โรงเรียนบ้าน
คอนสวรรค์ 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับ
ประทาน
อาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพ 
อย่างพอเพียง 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
และได้รับ
สารอาหารครบ 5 
หมู ่

กอง
การศึกษาฯ 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๙ อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียน 
บ้านโนนโพธิ์ 

เด็กนักเรยีน
โรงเรียนบ้าน
โนนโพธิ์ 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับ
ประทาน
อาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพ 
อย่างพอเพียง 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
และได้รับ
สารอาหารครบ 5 
หมู ่

กอง
การศึกษาฯ 

 

๑๐ อุดหนุนโครงการเข้าค่าย
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน โรงเรียนบ้าน
คอนสวรรค์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน โรงเรียน 
บ้านคอนสวรรค์  

โครงการเข้าค่าย
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม
นักเรียน 
โรงเรียนบ้าน
คอนสวรรค์ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมมาก 
ร้อยละ ๘๐ 

เด็กนักเรยีนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมมาก 

กอง
การศึกษาฯ 

 

๑๑ อุดหนุนโครงการคุณธรรม
นําความรูสู้่เศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบ้าน
โนนโพธิ์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน โรงเรียน 
บ้านโนนโพธิ์  

โครงการ
คุณธรรมนํา
ความรูสู้่
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
โรงเรียนบ้าน
โนนโพธิ์ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีนมี
คุณธรรม และ
นําความรูไ้ปใช้
เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ
พอเพียงร้อย
ละ 80 

เด็กนักเรยีนมี
คุณธรรม และนํา
ความรู้ไปใช้เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษาฯ 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(ค่าอาหารกลางวัน)  
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวันครบ  
5  หมู ่

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต. 
จํานวน 2 แห่ง   

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับ
ประทาน
อาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพ 
อย่างพอเพียง 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
และได้รับ
สารอาหารครบ 5 
หมู ่

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(ค่าจัดการเรียนการสอน)   

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) 

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบลคอน
สวรรค์ จํานวน 
2 แห่ง 

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับ
ประทาน
อาหารเสริมนม 
อย่างพอเพียง 

เด็กนักเรยีนได้รับ
อาหารเสริม (นม)
ครบทุกคน 

กอง 
การศึกษาฯ 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์
การเรยีน, ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน, ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)  (เสนอโดย
หมู่ที่ ๑ – ๖) 
 
 

๑) เพื่อสนับสนุนค่าใช่
จ่ายสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน,  
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) 
๒) เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ปกครอง 

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบลคอน
สวรรค์ จํานวน 
2 แห่ง 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ เด็กร้อยละ 
๑๐๐ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา 

เด็กมีหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบ
นักเรียน และได้ทํา
กิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

4 โครงการจัดซื้อหนังสือ,
สิ่งพิมพ์สําหรับที่อ่าน
หนังสือประจําหมู่บ้าน
และสาํนักงาน อบต. 
คอนสวรรค์ 

เพื่อจัดซื้อหนังสือ, 
สิ่งพิมพ์ 

อบต. 
คอนสวรรค์/
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งที่
จัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือ, 
สิ่งพิมพ์ 

ประชาชนไดรับข้อ 
มูลข่าวสารจากทาง
ราชการและ
ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่าง
รวดเร็ว 

กอง 
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติและเด็กได้
แสดงออกในทางที่
ถูกต้อง 

นักเรียนใน 
เขตพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
คอนสวรรค์ 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จํานวนเด็กที่
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 จํานวนเด็ก
ปฐมวัยทั้งสอง
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 จํานวนเด็ก
ปฐมวัยทั้งสอง
ศูนย์ 

นักเรียนมีทักษะ
และความรู้เพิ่มขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

8 โครงการวันแห่ง
ความสําเร็จของหนู 

เพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจเด็กและ
ผู้ปกครองรู้คุณค่า
ทางการศึกษา 

ศพด. 2  แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนเด็ก
ปฐมวัยทั้งสอง
ศูนย์ 

เด็กมีความ
กระตือรือร้นที่จะ
อยากเรียนต่อ
ระดับต่อไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนโพธิ์ 

 

เพื่อเสรมิสร้าง
วิสัยทัศน์และสภาวะ
แวดล้อมที่ดีของ ศพด. 

ศพด. 
บ้านโนนโพธิ์ 

๔0,000 

 

๔0,000 

 

๔0,000 

 

๔0,000 

 

๔0,000 

 

ร้อยละ  90
เด็กได้รับ
บรรยากาศที่ดี
ในการเรียน 

ศพด. มี
สิ่งแวดล้อมที่ดแีละ
เสรมิสร้าง
บรรยากาศในการ
เรียนการสอน 

กอง 
การศึกษาฯ 

๑0 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
บ้านคอนสวรรค์ 
 
 

๑) เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 
คอนสวรรค์  
๒) เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กน่าอยู่  
มีสภาพแวดล้อมที่ดี  

ศพด. 
บ้านคอนสวรรค์ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ 90 
เด็กได้รับ
บรรยากาศที่ดี
ในการเรียน 

ศพด. มี
สิ่งแวดล้อมที่ดแีละ
เสรมิสร้าง
บรรยากาศในการ
เรียนการสอน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
โพธิ์ 
(หมวดที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง) 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เสรมิสร้างวิสัยทัศน์
และสภาวะแวดล้อมที่
ดีของ ศพด. 

ศพด. 
บ้านโนนโพธิ์ 

200,000 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  90
เด็กได้รับ
บรรยากาศที่ดี
ในการเรียน 

เพื่อปรับปรุง
อาคารให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่เด็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

๑2 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
บ้านคอนสวรรค์ 
(หมวดที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง) 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เสรมิสร้างวิสัยทัศน์
และสภาวะแวดล้อมที่
ดีของ ศพด. 

ศพด. 
บ้านคอนสวรรค์ 

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  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น
กลางแจ้งสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  

เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่น
กลางแจ้งสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กเล็กใน ศพด.
2 แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

1.เด็กมีพัฒนาการ
ที่ดีขึ้น 
2.เด็กไดเ้ครื่องเล่น
ใหม่ที่ปลอดภยั 

กอง 
การศึกษาฯ 

14 โครงการศูนย์เด็กเล็ก 
เทิดไท้องค์ราชัน 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

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
เด็กสร้างสรรค์สังคม 

เด็กและเยาวชน
ตําบล 
คอนสวรรค์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100
ของโครงการ 

เด็กได้มีกิจกรรม
ร่วมคิดร่วมสร้าง 

กอง
การศึกษาฯ 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 โครงการศึกษาดูงาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ให้กับเยาวชน/
บุคลากร 

เยาวชน/
ประชาชน/
บุคลากร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการได้นํา
ความรู้มาใช้
ประโยชน์ 

เด็กมีพัฒนาการที่
ดีขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

17 โครงการหนึ่งโรงเรยีน
หนึ่งอาชีพ 

เพื่อเด็กนักเรยีน
สามารถทําอาหารเพื่อ
สุขภาพและสร้างเป็น
อาชีพ 

นักเรียนตําบล
คอนสวรรค์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการได้นํา
ความรู้มาใช้
ประโยชน์ 

เด็กมีพัฒนาการที่
ดีขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

18 โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัวศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความตระหนักสถาบัน
ครอบครัว 

ครอบครัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลคอน
สวรรค์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการได้นํา
ความรู้มาใช้
ประโยชน์ 

ทําให้ครอบครัวมี
ความรักที่ดตี่อกัน
เช้าใจกันมากขึ้น  

กอง
การศึกษาฯ 

1๙ โครงการเพิ่มประสิทธิ 
ภาพคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลคอน
สวรรค์ 

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการได้นํา
ความรู้มาใช้
ประโยชน์ 

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น  

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๐ โครงการสร้างครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทย
เข้มแข็ง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลคอนสวรรค์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความตระหนักสถาบัน
ครอบครัว 

ครอบครัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบล 
คอนสวรรค์ 

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการได้นํา
ความรู้มาใช้
ประโยชน์ 

ทําให้ครอบครัวมี
ความรักที่ดตี่อกัน
เช้าใจกันมากขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 
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    ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงค์ป้องกัน
และกําจัดไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันและ
รณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก 

พื้นที่ตําบล 
คอนสวรรค์ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

สามารถป้องกัน
และรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์    
อัครราชกุมาร ี

เพื่อปฏิบัติตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์  อัครราช
กุมาร ี

พื้นที่ตําบล 
คอนสวรรค์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โรคพิษสุนัขบ้า
ลดลง 

สามารถป้องกัน
และลดโรคพิษสุนัข
บ้าไปจากประเทศ
ไทยได ้

สํานักงาน
ปลัด 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 

    แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - 15 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนตําบล
คอนสวรรค์ 

30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถนําไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

สํานักงาน
ปลัด 

๔ โครงการลด ละ เลิก บุหรี่ 
หมู่ที่  1 - 15 

จัดอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ที่ติดบุหรี ่

กิจกรรมรณรงค์ 
ละ เลิก บุหรี่ หมู่ที่ 
๑ - ๑๕ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ลด เลิกบุหรีไ่ด ้

สํานักงาน
ปลัด 

๕ โครงการรณรงค์ป้องกัน
และกําจัดโรค  

 

 

 

 

 

เพื่อลดอัตราการ
ติดต่อโรคระบาด
ต่างๆ เช่น โรค
ไข้เลือดออก  
โรคไข้มาลาเรีย 
โรคไข้หวัดนก  
โรคพยาธิโรคปาก
เท้าเปื่อยในสัตว์
เลี้ยง โรคไข้หวัด
ใหญ่ ฯลฯ 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและกําจัด
โรค 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ตําบลปลอดโรค
ระบาด 

สํานักงาน
ปลัด 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 

    แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๖ โครงการจ้างเหมาปศุสัตว์
ตําบลคอนสวรรค์ 

 

 

เพื่อบริการดา้น 
ปศุสัตว์ให้กับ
ประชาชนตําบล
คอนสวรรค์ 

 

ปศุสัตว์ตาํบลคอน
สวรรค์ 

30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถนําไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

สํานักงาน
ปลัด 

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 

สํานักงาน
ปลัด 

๘ โครงการจัดสวัสดภิาพ
สัตว์ชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ตาม
กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและ
ทารุณสัตว์ ฯ 

โครงการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อย
ละ ๘๐  
มีสุขภาพด ี

สัตว์ชุมชนจัด
สวัสดิการชุมชนได้
ดี 

สํานักงาน
ปลัด 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 

    แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๙ โครงการคัดแยกขยะ 
ต้นทาง 

 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เป็นค่าดําเนินการ
โครงการคัดแยก
ขยะฯ 

 

โครงการคัดแยก
ขยะต้นทาง 

 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ รู้จักวิธี
คัดแยกขยะ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถนําไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

สํานักงาน
ปลัด 

๑๐ โครงการจัดซื้อเครื่องพ่น
ละอองฝอย 

เพื่อใช้ละอองฝอย
พ่นยุง 

เครื่องพ่นละออง
ฝอย จํานวน  
4  เครื่อง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ไข้เลือดออก
หมดจากชุมชน
ร้อยละ ๑๐0 

สามารถกําจัด
ยุงลายเพื่อไม่ให้
ก่อให้เกิดโรค
ไข้เลือดออก 

สํานักงาน
ปลัด 

๑๑ โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในพื้นที่
ตําบลคอนสวรรค์ 

โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โรคพิษสุนัขบ้า
หมดจากชุมชน
ร้อยละ ๑๐0 

สามารถลดปัญหา
โรคพิษสุนัขบ้าจาก
ชุมชนได ้

สํานักงาน
ปลัด 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 

    แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสมัพันธ์,สื่อ
สิ่งพิมพ์,แผ่นพับ 
สาธารณสุข 

เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์
โครงการเกี่ยวกับ
สาธารณสุข ฯลฯ 

สื่อประชาสัมพันธ์
,สื่อสิ่งพิมพ์,แผ่นพับ 

 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ รู้ทัน
เหตุการณ์และ
ทันท่วงที 

ประชาชนในตําบล
รู้ทันเหตุการณ ์

สํานักงาน
ปลัด 

๑๓ โครงการรณรงค์ 
“ขับขี่ปลอดภัย  ใส่หมวก
กันน็อค ล็อคอุบัติเหต”ุ  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการรณรงค์
“ขับขี่ปลอดภัย  
ใส่หมวกกันน๊อค 
ล๊อคอุบัติเหต”ุ 

โครงการณรงค์ 
ขับขี่ปลอดภัย  
“ขับขี่ปลอดภัย   
ใส่หมวกกันน๊อค 
ล๊อคอุบัติเหต”ุ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลงร้อย
ละ 80 

สามารถลด
อุบัติเหตุทางถนน
ได ้

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   
งานสังคมสงเคราะห์   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจัดหาวัสดุก่อสร้าง
สําหรับสร้างและซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ  
คนพิการ ผู้ยากไร ้
 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ยากจนให้ไดม้ี
ที่อยู่อาศัยที่
มั่นคง
ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ครอบครัวที่ยากจน 
ในเขตพื้นที่ อบต. 
คอนสวรรค์  
 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ร้อย
ละ 100 

ประชาชนที่
ยากจนมีที่อยู่
อาศัยที่มั่นคง
ปลอดภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว  

1. ลดความ
รุนแรง 
2. สรา้งความ
สามัคคี 

ครอบครัวในเขตตําบล
คอนสวรรค์ 

๒๐,๐๐๐ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ความรุนแรง
ลดลง 

ครอบครัวมี
ความสามัคคี
เพิ่มขึ้นและมี
ความสุข 

สํานักงาน
ปลัด 

3 สนับสนุนโครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 
 
 

สร้างความ
สามัคคี 
ให้ความสําคัญ
กับผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุตาํบล 
คอนสวรรค์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุมี
ความสามัคคี
รักชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   
งานสังคมสงเคราะห์  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ โครงการด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัว 

 

เพื่อพัฒนาส่งเสรมิ
เพิ่มศักยภาพของ
แก่สตร ี

กลุ่มสตรีในพื้นที่,
ประชาชนทั่วไป 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 80 

ประชาชนเห็น
ความสําคัญของ
การพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

สํานักงาน
ปลัด 

 

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อพัฒนาส่งเสรมิ
เพิ่มศักยภาพของ
ผู้สูงอายุตาํบลคอน
สวรรค์ 

กลุ่มผูสู้งอายุใน
พื้นที่,ประชาชน
ทั่วไป 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 80 

ประชาชนเห็น
ความสําคัญของ
การพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 

สํานักงาน
ปลัด 

๖ โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ยากไร้ ผูด้้อยโอกาส 
เด็ก และสตรี ตําบลคอน
สวรรค์ 

เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
เด็ก และสตรี 
ตําบลคอนสวรรค์ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส  
เด็ก และสตรี 
ตําบลคอนสวรรค์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 80 

สามารถส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 
เด็ก และสตรี 
ตําบลคอน
สวรรค์ 

สํานักงาน
ปลัด 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   
งานสังคมสงเคราะห์   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗ โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย 
ที่ยากไร้ ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือ
เบื้องต้นในการดูแล
รักษาผู้ป่วยที่ยากไร้ 
ด้อยโอกาส 

ผู้ป่วยที่ยากไร้ ด้อย
โอกาสตําบลคอน
สวรรค์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 80 

สามารถ
ช่วยเหลือผู้ป่วย
ผู้ป่วยที่ยากไร้ 
ด้อยโอกาส 

สํานักงาน
ปลัด 

 

๘ โครงการเสรมิสร้างคลัง
ปัญญาพัฒนาผลิตภณัฑ์
จากกลุ่มอาชีพผูสู้งอายุ  
ผู้พิการ ผูย้ากไร้
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยส่งเสรมิ
ผลิตภณัฑ์จากกลุ่ม
อาชีพผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผูย้ากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผูย้ากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสตําบล
คอนสวรรค์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 80 

เป็นการสร้าง
ผลิตภณัฑ์จาก
กลุ่มอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

สํานักงาน
ปลัด 

 

๙ โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสตําบล
คอนสวรรค์ 

ผู้สูงอายุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสตําบล
คอนสวรรค์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 80 

เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและ
กําลังใจ 

สํานักงาน
ปลัด 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   
งานสังคมสงเคราะห์   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1๐ 
 

 

 

โครงการตรวจ
สุขภาพผูสู้งอายุ ผู้
พิการ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
การดูแลรักษา
สุขภาพ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 80 

เป็นการส่งเสรมิ
สุขภาพเบื้องต้น
ให้กับผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผูย้ากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

สํานักงาน
ปลัด 

 

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
กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 80 

เป็นการส่งเสรมิ
สานสมัพันธ์ 
สายใยรัก
ครอบครัว
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

สํานักงาน
ปลัด 
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      ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

      แผนงานเคหะและชุมชน :   (ส่งเสรมิขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัตงิาน) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

๑ โครงการจัดซื้อหม้อ
แปลงไฟฟ้าขนาดพร้อม
ติดตั้ง 

เพื่อรองรับสํานักงาน
แห่งใหม่และของเดมิ
ไม่สามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานปัจจุบันได้
ทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้า
สํานักงานเกิดความ
เสียหาย 

หม้อแปลงไฟฟ้า 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ทําให้การ
ปฏิบัติงานใน
อาคาร
สํานักงานแห่ง
ใหม่มี
ประสิทธิภาพ
และปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น  

สํานักงานแห่งใหม่
มีความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน และ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่
เกิดความเสียหาย 

กองช่าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

249 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการพัฒนาชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน:งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(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 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการกิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมด้านการ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

โครงการกิจกรรม
ด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ 

ส่งเสริมด้านการ
พัฒนาบทบาท
สตร ี

สํานักงาน
ปลัด 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการพัฒนาชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน:งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

๓ โครงการปราบปราม 
ยาเสพตดิ 

เพื่อเป็นการ
ปราบปราม 
ยาเสพตดิ 

โครงการ
ปราบปรามยาเสพ
ติด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนในตําบล
ปลอดยาเสพตดิ
ร้อยละ 100 

ชุมชนสามารถลด
ปัญหายาเสพตดิ
ได ้

สํานักงาน
ปลัด 

๔ อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันสตรสีากลและวันสตรี
ไทย 

เพื่อเป็นการอุดหนุน
สตรไีทย 

อุดหนุนโครงการจัด
งานวันสตรสีากล
และวันสตรไีทย 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ 

ส่งเสริมศักยภาพ
บทบาทสตรไีทย 

สํานักงาน
ปลัด 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการพัฒนาชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน:งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

๕ โครงการสนับสนุน
งบประมาณกลุม่อาชีพ 
หมู่ที่ 6 

 

 

เพื่อส่งเสริมกลุม่
อาชีพ 

โครงการสนับสนุน
งบประมาณกลุม่
อาชีพ หมู่ที่ 6 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ 
ร้อยละ 100  

ส่งเสริมกลุม่
อาชีพหมู่ที่ 6 

สํานักงาน
ปลัด 

๖ โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนระดบัตําบล 
คอนสวรรค์ 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนบรรเทา
ความเดือดร้อน
เบื้องต้น 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนระดบั
ตําบลคอนสวรรค์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผู ้

ประโยชน์ 

ร้อยละ 100 

สามารถ
ช่วยเหลือ 

ประชาชน
ระดับตําบล
คอนสวรรค์ 

สํานักงาน
ปลัด 

๗ โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้หมดไป
จากตําบลคอน
สวรรค์ 

โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู ้

ประโยชน์ 

ร้อยละ 100 

สามารถแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดในตําบล 

สํานักงาน
ปลัด 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการพัฒนาชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน:งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

๘ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของ
คนในชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
สร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ของคน
ในชุมชน 

โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
สร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ของคน
ในชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ 

ประชาชนมี
ความสามัคคี
ปรองดองเป็น
อันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

สํานักงาน
ปลัด 

๙ โครงการสร้างครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทย
เข็มแข็ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินโครงการ
สร้างครอบครัว
คุณธรรมนํา
สังคมไทยเข็มแข็ง 

โครงการสร้าง
ครอบครัวคุณธรรม
นําสังคมไทยเข็ม
แข็ง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ 

ประชาชนมี
ครอบครัวที่
เข็มแข็ง และมี
คุณธรรมต่อ
สังคม 

สํานักงาน
ปลัด 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการพัฒนาชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน:งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

๑๐ โครงการเสรมิสร้าง
ปัญญาพัฒนาผลิตภณัฑ์
จากกลุ่มอาชีพผูสู้งอายุ 
ผู้พิการ ผูย้ากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินโครงการ
เสรมิสร้างปัญญา
พัฒนาผลิตภัณฑ์
จากกลุ่มอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

โครงการเสรมิสร้าง
ปัญญาพัฒนา
ผลิตภณัฑ์จากกลุ่ม
อาชีพผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผูย้ากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ 

สามารถสรา้ง
ผลิตภณัฑ์ที่มี
คุณภาพจากกลุ่ม
อาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

สํานักงาน
ปลัด 

1๑ โครงการอบรมและ
พัฒนาอาชีพเสริม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินโครงการ
อบรมและพัฒนา
อาชีพเสริม 

โครงการอบรมและ
พัฒนาอาชีพเสริม 

๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ประชาชนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ 

ประชาชนมีความรู้
เพื่อที่จะพัฒนาใน
การประกอบอาชีพ
เสรมิ   

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการพัฒนาชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน:งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 
 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1๒ โครงการเยาวชนสัมพันธ์
ป้องกันยาเสพติด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินโครงการ
เยาวชนสัมพันธ์
ป้องกันยาเสพติด 

โครงการเยาวชน
สัมพันธ์ป้องกันยา
เสพติด 

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ประชาชนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ 

เยาวชนห่างไกลจาก
ยาเสพตดิ สามารถ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ  

สํานักงาน
ปลัด 

1๓ อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลคอนสวรรค์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดทําโครงการ
จิตอาสาร่วมพัฒนา
ถิ่นฐานแก่ชมรม
ผู้สูงอายุนครกาหลง 
ตําบลคอนสวรรค์ 

 

อุดหนุนชมรม
ผู้สูงอายุตาํบล 
คอนสวรรค์ ในการ
ดําเนินโครงการ
ต่างๆ ของชมรม 

๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ประชาชนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ 

ผู้สูงอายุในตําบล
คอนสวรรค์ จะได้ทํา
กิจกรรมโครงการจิต
อาสาต่างๆ ร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาถิ่นฐานใน
ระดับตําบล 

สํานักงาน
ปลัด 

1๔ โครงการก่อสร้างตลาดนัด
ชุมชนขยายช่องทาง
การตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและผลิตภณัฑ์
ชุมชนตําบลคอนสวรรค์ 
หมู่ที่ ๑๑ 

  ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ประชาชนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ 

 สํานักงาน
ปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ: งานกีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาวอลเลย่์บอล 
หมู่ที่ 15 
(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

เพื่อส่งเสริม
กีฬาภายใน
ตําบล 

โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาวอลเลย่์บอล 
จํานวน 1 แห่ง 
หมู่ที่ 15 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ร้อย
ละ 100 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างลาน
พร้อมติดตั้งเครื่องออก
กําลังกายกลางแจ้ง 
หมู่ที่ 15 
(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

เพื่อส่งเสริม
กีฬาภายใน
ตําบล 

โครงการก่อสร้างลาน
พร้อมติดตั้งเครื่องออก
กําลังกายกลางแจ้ง 
หมู่ที่ 15 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ร้อย
ละ 100 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ: งานกีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการออก
กําลังกายผูสู้งอายุ  
ตําบลคอนสวรรค์ 

 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ
มีอารมณ์
แจ่มใสและมี
สุขภาพที่ด ี

ผู้สูงอายุตาํบล 
คอนสวรรค์  

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ร้อย
ละ 100 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพที่ด ี
ห่างไกลจาก
โรค 

 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ห่างไกลยาเสพติดตําบล
คอนสวรรค์ 

 

เพื่อส่งเสริม
กีฬาภายใน
ตําบล 

โครงการแข่งขันกีฬา
ห่างไกลยาเสพติดของ
ตําบลคอนสวรรค์ 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ร้อย
ละ 100 

ประชาชน
ในพื้นที่ได้
ใช้ประโยชน์ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

3 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
คอนสวรรค์ 

 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
เล็ก ฯ 

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. คอนสวรรค์ 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

เด็กมี
พัฒนาการ
ที่ดี 

กอง
การศึกษา

ฯ 

 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ: งานกีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกีฬาเด็กและ
เยาวชน 

 

เพื่อส่งเสริม
กีฬาเด็กและ
เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

เด็กและเยาวชนตําบล
คอนสวรรค์  

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ร้อย
ละ 100 

เด็กและ
เยาวชน
ตําบลคอน
สวรรค์  

กอง
การศึกษา

ฯ 

 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์   
อําเภอคอนสวรรค์ 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย 
และเชื่อม
ความสัมพันธ์
ระหว่าง อปท.
ในเขตอําเภอ
คอนสวรรค์ 

 

ผู้เข้าร่วมกีฬาทุกคน ๖0,000 ๖0,000 ๖0,000 ๖0,000 ๖0,000 การจัด
โครงการ
แข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นมีการ
ดําเนินงานผ่าน
การประเมิน
ตามวัตถุ 
ประสงค์  
ร้อยละ 80 

 

สร้างสุข
ภาวะที่ดีมี
ความ
สามัคคีใน
หมู่คณะ 

 

กอง
การศึกษา

ฯ 

 

 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ: งานกีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
กีฬา (กีฬา สพม.ชัยภูมิ 
เกมส์) 

ส่งเสริมนักกีฬา
สพม. 

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพกีฬา (กีฬา  
สพม.ชัยภูมิ เกมส์) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ร้อย
ละ 100 

เด็กและ
เยาวชน
นักกีฬา
ตําบลคอน
สวรรค์  

กอง
การศึกษา

ฯ 

4 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาภายใน (กาหลงเกมส์) 

เพื่อส่งเสริม
กีฬาเด็กและ
เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาภายใน  
(กาหลงเกมส์) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ร้อย
ละ 100 

เด็กและ
เยาวชน
นักกีฬา 
ตําบลคอน
สวรรค์  

กอง
การศึกษา 

ฯ 

5 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 

 

 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเล่น
กีฬาและออก
กําลังกายอย่าง
สม่ําเสมอ 

ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนใน
เขต อบต.คอนสวรรค์ 

 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชนผู้รับ
ประโยชน์ร้อย
ละ 100 

อุปกรณ์
กึฬา ตําบล
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

ฯ 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการประเพณ ี
ถวายเทียนพรรษา  

1. เพื่อส่งเสริมทํานุ
บํารุงกิจกรรมทาง
พุทธ ศาสนา 
2. สรา้งความ
สามัคคี 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต
พื้นที่ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จํานวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรมพุทธ
ศาสนาสร้าง
ความสามัคคี 

กอง 
การศึกษา

ฯ 

๒ โครงการส่งเสริมประเพณี
วันลอยกระทง 

1. เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี  
2. สรา้งความ
สามัคคี 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต
พื้นที่ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 จํานวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษา

ฯ 

3 โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีวัน
สงกรานต ์

1. เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ให้คงอยู่
สืบไป 

2. สรา้งความ
สามัคคี และกําลังใจ
ให้เกิดขึ้นกับผูสู้งอายุ 
ประชาชน และ
บุคลากรของ อบต. 

ผู้สูงอายุ
ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต
พื้นที่ และ
บุคลากรของ 
อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุ 
ประชาชน  
บุคลากร ของ 
อบต. ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุ  
ประชาชน และ
บุคลากรของ 
อบต. มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษา

ฯ 

 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ โครงการกิจกรรมวัน
ครอบครัวรดน้ําผูสู้งอายุ  

1. เพื่อส่งเสริมทํานุ
บํารุงกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 
2. สรา้งความ
สามัคคีในชุมชน 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต
พื้นที่ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จํานวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมพุทธ
ศาสนาสร้างความ
สามัคคี และแสดง
ความเคารพต่อ
ผู้สูงอายุในชุมชน 

กอง 
การศึกษา

ฯ 

๕ โครงการจัดงานนมัสการ
พระใหญ่ใบเสมา  

1. เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี  
2. สรา้งความ
สามัคคีในชุมชน 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต
พื้นที่ 

๓๐0,000 
 

๓๐0,000 
 

๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 จํานวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมของ
ชุมชนในการ
สักการะพระใหญ่
ใบเสมา 

กอง 
การศึกษา

ฯ 

๖ อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลคอนสวรรค์ 
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
จารีตประเพณีภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
2. สรา้งความ
สามัคคีในชุมชน 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต
พื้นที่ 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 จํานวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชน 

กอง 
การศึกษา

ฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการมคัคุเทศก์น้อย
นครกาหลง 

 

นักเรียนมีความรู ้
ด้านวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีท้องถิ่น 

 

นักเรียน
นักศึกษาในเขต
ตําบลคอน
สวรรค์ 

 

 

40,000 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาได้รบัการ
พัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาและความรูค้วาม
เข้าใจในประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรมของ
แหล่งท่องเที่ยวร้อยละ 
80 

นักเรียนสามารถ
ทอดความรู้ให้แก่
นักท่องเที่ยวได ้

 

 

กอง
การศึกษา

ฯ 

 

๒ โครงการอนุรักษ์แหล่ง
โบราณสถานและสถานที่
ประกอบพิธีกรรมตาม
ความเชื่อชุมชน 

 

เพื่ออนุรักษ์แหล่ง
โบราณสาถานและ
สถานที่ประกอบ
พิธีกรรมตามความ
เชื่อของชุมชน 

 

ดําเนินการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมแหล่ง
โบราณสาถานฯ
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 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

262 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓ โครงการศึกษาดูงานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ให้กับบุคคลากร 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต
พื้นที่ 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เพื่อนํามาพัฒนา
ท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษา

ฯ 
๔ โครงการขนมไทยพื้นบ้าน

นครกาหลง 
เพื่อเด็กนักเรยีนได้
สืบสานอนุรักษ์ขนม
ไทยพื้นบ้านนคร
กาหลง 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต
พื้นที่ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เป็นการสบืทอด
ขนมไทยต่อรุ่นลูก
รุ่นหลาน 

กอง
การศึกษา

ฯ 

๕ โครงการจัดแหล่งเรียนรู้
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 จํานวน
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นทุกปี
ร้อยละ 10 

เป็นการส่งเสรมิ
แหล่งท่องเที่ยว
ให้แก่ชุมชน 

กอง 
การศึกษา

ฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
รอบบริเวณพระใหญ่-ใบ
เสมา หมู่ที่ 11 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

วัดใหญ่บ้าน 
คอนสวรรค์  

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนและนัก
ท่องเทียวที่รู้จัก
เข้ามาท่องเที่ยว
ร้อยละ 80 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้
เรียนรู้และ
ศึกษาแหล่ง
โบราณ 

 

กองการ 

ศึกษาฯ 

 

 

8 โครงการจัดทําป้าย
ประชาสมัพันธ์ แหล่ง
โบราณสถาน พระใหญ่ 
ใบเสมา 

เพื่อให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้
เรียนรู ้

 

ตําบล 
คอนสวรรค์ 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนและนัก
ท่องเทียวที่รู้จัก
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
นักท่องเที่ยวที่
รู้จักเข้ามา
ท่องเที่ยวร้อยละ 
๘๐ 

นักท่องเที่ยวได้
เรียนรู้และ
ศึกษาแหล่ง
โบราณ 

กองการ 

ศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๐ อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีของดี 
คอนสวรรค์ 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสินค้า
ผลิตภณัฑ์ รวมถึง
เผยแพร่ประเพณี
ท้องถิ่นของอําเภอ
คอนสวรรค์ 

โครงการจัดงาน
ประเพณีของดี 
คอนสวรรค์ เพื่อ
เผยแพร่
ประเพณีท้องถิ่น
ของอําเภอ 
คอนสวรรค์ 

๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ร้อยละของ
ประชาชนและ
นักท่องเทียวที่
รู้จักเข้ามา
ท่องเที่ยวร้อยละ 
80 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้
เรียนรู้และศึกษา
ถึง ประเพณี
ท้องถิ่นของ
อําเภอคอน
สวรรค์ 

 

กองการ 

ศึกษาฯ 

 

 

๑๑ โครงการซ่อมแซมประตู
เมืองนครกาหลง 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสินค้า
ผลิตภณัฑ์ รวมถึง
เผยแพร่ประเพณี
ท้องถิ่นของอําเภอ
คอนสวรรค์ 

โครงการ
ซ่อมแซมประตู
เมืองนครกาหลง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่
รู้จักเข้ามา
ท่องเที่ยวร้อยละ 
๘๐ 

นักท่องเที่ยวได้
เรียนรู้และศึกษา
ถึงประเพณี
ท้องถิ่นของ
อําเภอคอน
สวรรค์ 

กองการ 

ศึกษาฯ 
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 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  :   ( ส่งเสรมิขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัตงิาน) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 โครงการสร้างที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล
คอนสวรรค์หลังใหม ่

เพื่อรองรับการ
ให้บริการประชาชน
อย่างสะดวกสบาย 

ที่ทําการ อบต. 
คอนสวรรค์ 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
ร้อยละ 100 

เป็นสถานที่
รองการ
ให้บริการ
ประชาชนเป็น
อย่างดี 

กองช่าง 

 

2 โครงการจ้างออกแบบ
โครงการก่อสร้างที่ทําการ
อบต.คอนสวรรค์แห่งใหม ่

เพื่อสร้างเป็น
มาตรฐานในการ
ก่อสร้างที่ทําการ 
อบต. คอนสวรรค์แห่ง
ใหม่ 

แบบโครงการ
ก่อสร้าง 
ที่ทําการ อบต. 
คอนสวรรค์แห่ง
ใหม่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ได้แบบ
โครงสร้างที่
เป็น
มาตรฐาน
ร้อยละ 100 

ได้แบบ
โครงสร้างที่
เป็นมาตรฐาน 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างรั้ว 
รอบ  อาคารสํานักงาน 
อบต. คอนสวรรค์ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

รั้วรอบอาคาร
สํานักงาน อบต.  
คอนสวรรค์ 

500,0000 500,0000 500,0000 500,0000 500,0000 ได้แบบ
โครงสร้างที่
เป็น
มาตรฐาน
ร้อยละ 100 

ได้แบบ
โครงสร้างที่
เป็นมาตรฐาน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  :   ( ส่งเสรมิขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัตงิาน) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

4 โครงการสร้างเสาธงหน้า 
อาคารสํานักงาน อบต. 
คอนสวรรค์ 

เพื่อรองรับการ
ให้บริการประชาชน
และแสดงความ
จงรักภักดีต่อชาต ิ

เสาธงชาต ิ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
ร้อยละ 100 

เป็นสถานที่
รองรับการ
ให้บริการ
ประชาชนเป็น
อย่างดี 

กองช่าง 

 

5 โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรถนน คสล. 
ข้างห้องป้องกันฯ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

โครงการ
ซ่อมแซมผิว
จราจรถนนคสล.
ข้างห้องป้องกัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
ร้อยละ 100 

เป็นสถานที่
รองรับการ
ให้บริการ
ประชาชนเป็น
อย่างดี 

กองช่าง 

 

6 โครงการซ่อมแซมลาน
จอดรถ สํานักงาน อบต. 
คอนสวรรค์ 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาใช้
บริการ 

ลานจอดรถ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
ร้อยละ 100 

เป็นสถานที่
รองรับการ
ให้บริการ
ประชาชนเป็น
อย่างดี 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานการเกษตร:งานส่งเสริมการเกษตร 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการอาชีพ
การเลีย้งสัตว์ เช่น วัว 
กระบือ หมู เป็ด ไก่,เลี้ยง
ปลา ฯลฯ  หมู่ที่ 1 - 15  

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

ประชาชนกลุ่ม 
เกษตรกรตําบล
คอนสวรรค์  
จํานวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงกรมีอาชีพเสริม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ใน
ครัวเรือน 

 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการอบรมพัฒนา
อาชีพไฟฟ้าช่างเครื่องกล
การเกษตร หมู่ที่ 1 - 15 

เพิ่มพูนความรู้ให้กับ
เกษตรกรด้านไฟฟ้า
ช่างเครื่องกล
การเกษตร 

จัดอบรมให้กับ
เกษตรกร หมู่ที่  
1 - 15 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้ด้านเครื่อง
ไฟฟ้าช่างเครื่องกล
การเกษตร ร้อยละ 
80 

เกษตรกรมีทักษะ
ความรู้และมี
อาชีพเสริมอีกทั้ง
ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานการเกษตร:งานส่งเสริมการเกษตร 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

๓ โครงการส่งเสริมให้ความรู้
ตามแนวพระราชดําริ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

เพื่อส่งเสริม
ประชาชนไดม้ีความ
กินดีอยู่ดีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชน  
ม. 1 - 15  
ตําบลคอนสวรรค์ 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

ร้อยละของโครงการ
ส่งผลเป็นประโยชน์
สุขต่อประชาชนร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีความ
กินดีอยู่ด ี

 

สํานักงาน
ปลัด 

๔ โครงการส่งเสริมอาชีพ
ปลูกถั่วเขียวหลังเก็บเกี่ยว
ข้าวนาปี 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
หลังการเก็บเกี่ยว
ข้าวนาปีแก่เกษตร 

เกษตรกรผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ๒๐,๐๐๐ เกษตรกรมีอาชีพ
เสรมิเพิ่มรายได้ 
ร้อยละ 80 

เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้ในปลูกถั่ว
เขียว 

 

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานการเกษตร:งานส่งเสริมการเกษตร 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการอบรมส่งเสรมิการ
ผลิตข้าวนาปี  

๑.เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้และความ
เข้าใจเรื่องการผลติ
ข้าวนาปีอย่าง
เหมาะสมตลอดทั้ง
ขบวนการ 
2.เพื่อลดความเสี่ยง
และเพิ่มผลผลิตข้าว 
3.เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพแก่
เกษตรกร 
4.กระตุ้นให้
เกษตรกรมีแนวคิด 
ที่ดีในการประกอบ
อาชีพ 

 

อบรมเกษตรกรใน
ตําบลคอนสวรรค์
ทุกๆ หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลผลติข้าวนาปี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ 

๑.เกษตรกรนํา
ความรู้ไป
ปรับเปลีย่นจัดการ
แปลงนาข้าวให้
เหมาะสมกับสภาพ
แปลงได ้
๒.ลดต้นทุนการ
ผลิตข้าวนาปีแก่
เกษตรกรได ้
๓.เกษตรกรตื่นตัว
ในการจัดการแปลง
นาข้าวไปในทางที่ดี 

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานการเกษตร:งานส่งเสริมการเกษตร 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

๖ โครงการอบรมการตรวจ
วิเคราะห์ดินและการทํา 
ปุ๋ยสั่งตัด 

1.ตรวจวิเคราะห์ดิน
ในพื้นที่ตําบล 
2.ให้ความรู้การใช้
ปุ๋ยกับพืช ให้
เหมาะสมกับดิน 
3.เพื่อให้เกษตรกร
สามารถทําปุ๋ยสั่งตดั
ให้เองได ้

1.ตรวจวิเคราะห์
ดินในตําบล จํานวน 
50 ชุด 
2.ผู้อบรมจํานวน 
30 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกรสามารถ
ปลูกพืชตรงกับ
สภาพดิน ร้อยละ 
80 

1.ใช้ข้อมูล
วิเคราะห์ดินที่ได้
เป็นฐานข้อมูลใน
การส่งเสริม
การเกษตรแก่
เกษตรกร 
2.เกษตรกรทําปุ๋ย
สั่งตัด ลดต้นทุน
การใช้ปุ๋ยในไร่นา 

สํานักงาน
ปลัด 

๗ โครงการอบรมการผลติ
เชื้อไตรโคเดอม่า 

1.เพื่อให้ผูเ้ข้าอบรม
สามารถผลิตเชื้อไตร
โคเดอมา่ไดเ้อง 
2.ได้รับความรู้การ
ใช้งานของเชื้อ 
3.สามารถนําเชื้อไป
ใช้กับพืชได้ 

1.ผูเ้ข้าอบรม 
จํานวน 75 คน 
2.ผลิตเชื้อไตรโค
เดอม่า จํานวน 
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
ไหม้ข้าวในพื้นที่ได ้

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานการเกษตร:งานส่งเสริมการเกษตร 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

๘ โครงการอบรมให้ความรู้
แก้ไขปัญหาหนี้สิน 

เพื่อให้ประชาชน
การทําบัญชี
ครัวเรือน ในเรื่อง
รายรับรายจ่าย ก็
คือวิถีแห่งการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนา
ชีวิต ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนตําบล
คอนสวรรค์ทําบัญชี
ครัวเรือน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

๙ โครงการส่งเสริมการ
รวมกลุม่ชุมชน เช่น 
- สร้างโรงสีข้าวชุมชน  
- สร้างยุ้งฉางข้าวชุมชม   
- สร้างเตาอบมวยนึ่งข้าว  
- เครื่องอัดฟาง 

เพื่อใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ชุมชน
เข้มแข็ง ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ของ
ประชาชน 

ประชาชน  
ม. 1 - 15 ตําบล
คอนสวรรค์ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ขุมชนได้ใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 
80 

ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ของ
ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานการเกษตร:งานส่งเสริมการเกษตร 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

๑๐ โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น(ด้าน
การเกษตรและ 
แหล่งน้ํา) 

เพื่อดําเนินตาม
นโยบาย ฯ 

ประชาชน  
ม.1 - 15 ตําบล
คอนสวรรค์ 

๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ประชาชนผู้ได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ
100 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

๑๑ โครงการระบบกระจาย
น้ําเพื่อการเกษตรด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 4 

 

เพื่อใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ให้มี
ประโยชน์ 

ระบบกระจายน้ํา
เพื่อการเกษตรด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้ได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ
100 

ลดพลังงานไฟฟ้า สํานักงาน
ปลัด 

 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

273 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานการเกษตร:งานส่งเสริมการเกษตร 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1๒ โครงการกําจัดวัชพืชต่าง
ห้วย,หนองน้ํา,คลอง, 
บึงสาธารณะ หมู่ที่ 6 

 

 

เพื่ออนุรักษ์แหล่ง
น้ํา 

โครงการกําจัด
วัชพืชต่างห้วย,
หนองน้ํา,คลอง, 
บึงสาธารณะ 
หมู่ที่ 6 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ 100  

น้ําไม่เน่าเสยีใช้
ประโยชน์ได้นาน 

สํานักงาน
ปลัด 

1๓ โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาการเกษตร
ระดับตําบล 

เพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนา
เกษตรระดับตําบล 

แผนพัฒนา
การเกษตรระดับ
ตําบล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ 100 

สามารถ
พัฒนาการเกษตร
ระดับตําบลได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานการเกษตร:งานส่งเสริมการเกษตร 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1๔ โครงการส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจํา 
ตําบลคอนสวรรค์ 

เพื่อใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ให้มี
ประโยชน์ 

ระบบกระจายน้ํา
เพื่อการเกษตรด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้ได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ 
100  

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตร 

สํานักงาน
ปลัด 

1๕ โครงการส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝก 

เพื่อส่งเสริมการ
รักษาหน้าดิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม
การปลูกหญ้าแฝก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้ได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ 
100 

ส่งเสริมคนใน
ตําบลพัฒนาหน้า
ดิน 

สํานักงาน
ปลัด 

1๖ โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูห้มู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้หมูบ่้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

2๐0,000 2๐0,000 2๐0,000 2๐0,000 2๐0,000 ประชาชนผู้ได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ
100 

ส่งเสริมคนใน
ตําบลให้ได้รับการ
เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด 

1๗ โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมฝายตาม
พระราชดําริ ฯ 

เพื่อแก้ไขปัญหาฝาย
กั้นน้ําชํารุด และ
ซ่อมแซมให้มสีภาพ
ที่ใช้งานได้ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการก่อสร้าง
และซ่อมแซมฝาย
ตามพระราชดําริ ฯ 

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ประชาชนผู้ได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ 
100 

ช่วยให้มีการกัก
เก็บน้ําเพื่อ
นํามาใช้ใน
การเกษตร   

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานการเกษตร:งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการดูแลรักษาภูมิ
ทัศน์ที่สาธารณประโยชน์ 
อบต. คอนสวรรค์ 

 

เพื่อรักษาภูมิทัศน์ที่
สาธารณประโยชน์
พื้นที่ตําบล 
คอนสวรรค์ 

โครงการดูแลรักษา
ภูมิทัศน์ที่สาธารณะ
ประโยชน์ อบต. 
คอนสวรรค์ 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของโครงการ
ส่งผลเป็นประโยชน์
สุขต่อประชาชนร้อย
ละ 80 

พื้นที่สาธารณะได้
ใช้ประโยชน์ 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

เพื่อส่งเสริม
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก 

โครงการ
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของโครงการ
ส่งผลเป็นประโยชน์
สุขต่อประชาชนร้อย
ละ 80 

จํานวนอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการร่วมใจปลูกป่า 
โล่ใหญ่ชัยภูม ิ

เพื่อป้องผืนป่าโล่
ใหญ่ชัยภูม ิ

โครงการร่วมใจปลูก
ป่าโล่ใหญ่ชัยภูม ิ

 

 

10,000 
 

 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของโครงการ
ส่งผลเป็นประโยชน์
สุขต่อผืนป่าร้อยละ 
80 

ป่าโล่ใหญ่ชัยภูมิมี
ความอุดมสมบูรณ ์

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานการเกษตร:งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

๔ โครงการศูนย์เพราะชํากล้า
ไม้องค์การบริหารส่วน
ตําบลคอนสวรรค์  

เพื่อส่งเสริมศูนย์
กล้าไม ้

ศูนย์เพราะชํากล้า
ไม้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคอน
สวรรค์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของโครงการ
ส่งผลเป็นประโยชน์
สุขต่อผืนป่าร้อยละ 
80 

เพื่อส่งเสริมศูนย์
กล้าไม้ให้เป็น
รูปธรรมอย่าง
ชัดเจน 

สํานักงาน
ปลัด 

๕ โครงการอนุรักษ์สภาพป่า
ไม้ในพื้นที่ตําบลเพื่อให้
ชุมชนมีความรักในป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่ออนุรักษ์สภาพ
ป่าไม้ในพื้นที่ตําบล 

โครงการอนุรักษ์
สภาพป่าไม้ในพื้นที่
ตําบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของโครงการ
ส่งผลเป็นประโยชน์
สุขต่อผืนป่าร้อยละ 
80 

อนุรักษ์สภาพป่า
ไม้ในพื้นที่ตําบลให้
มีความอุดม
สมบูรณ ์

สํานักงาน
ปลัด 

๖ โครงการบํารุงรักษาต้นไม้
ในวันรักต้นไม ้

เพื่อจัดกิจกรรมการ
บํารุงรักษาต้นไม้ใน
วันรักต้นไม ้

โครงการบํารุงรักษา
ต้นไม้ในวันรักต้นไม ้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของโครงการ
ส่งผลเป็นประโยชน์
สุขต่อประชาชนร้อย
ละ 80 

บํารุงรักษาต้นไม้
ในวันรักต้นไม ้

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

277 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานการเกษตร:งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

๗ โครงการปลูกป่าเฉลิม 
พระเกียรต ิ

เพื่ออนุรักษ์สภาพ
ป่าไม้ในพื้นที่ตําบล 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยวและ
ภูมิทัศน์ในชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของโครงการ
ส่งผลเป็นประโยชน์
สุขต่อผืนป่าร้อยละ 
80 

อนุรักษ์สภาพป่าไม้
และปลูกต้นไม้
เพื่อให้ป่าไม้ใน
พื้นที่ตําบลมีความ
อุดมสมบูรณ ์

สํานักงาน
ปลัด 

๘ โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิม
พระเกียรติ ฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการรักน้ํา 
รักป่า รักษาแผ่นดิน 
เพื่อเฉลิมพระ
เกียรตฯิ 

โครงการรักน้ํา รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน 
เพื่อเฉลิมพระ
เกียรตฯิ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของโครงการ
ส่งผลเป็นประโยชน์
สุขร้อยละ 80 

อนุรักษ์ป่าไม้ รักษา
น้ํา และรักษาความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ 

สํานักงาน
ปลัด 

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 

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อ  
ผู้ป่วยเอดส ์ 
(เสนอโดยประชาคม  
ม. 1 - 15) 

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
ให้สามารถมีชีวิตอยู่
ได้ด้วยตนเอง 

ผู้ป่วยและผู้
ติดเชื้อเอดส ์
ในเขตพื้นที่
ตําบล 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

ผู้มีสิทธิไดร้ับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลและทําการ
รักษา/อยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

สํานักงาน
ปลัด 

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(เสนอโดยประชาคม  
ม.1 - 15) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุให้มี
การดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ตําบล 
 
 

11,000,000 
 

11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 ผู้มีสิทธิไดร้ับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นหลังจาก
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

สํานักงาน
ปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ  
(เสนอโดยประชาคม  
ม. 1 - 15) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้พิการให้มี
การดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้พิการในเขต
พื้นที่ตําบล 
 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ผู้มีสิทธิไดร้ับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น หลังจาก
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานงบกลาง  : งานงบกลาง   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 เงินสมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่น 
หรือพื้นที่ อบต. 
คอนสวรรค์ 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ตําบล เพื่อ
ดําเนินงานต่างๆ และ
สนับสนุนการดําเนิน
โครงการ ดังนี้ 
๑. สนับสนุนหน่วยงบ
ริการหรือสถานบริการ 
หรือหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ 
๒. สนับสนุนกลุม่หรือ
องค์กรประชาชน หรือ
หน่วยอื่น 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

๒00,000 
 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ร้อยละของ
กองทุนหลัก 
ประกัน
สุขภาพได้รับ
เงินสมทบ 

ประชาชนมี
สุขภาพดีถ้วน
หน้า 

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ เงินสํารองจ่าย เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเพื่อใช้
จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมี
สาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือการบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ประชาชนใน
เขตพื้นที่
ตําบล 

๓๐0,000 
 

๓๐0,000 
 

๓๐0,000 
 

๓๐0,000 
 

๓๐0,000 
 

ผู้มีสิทธิไดร้ับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ
เยียวยาและ
แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
หากเกิดกรณี
ฉุกเฉินที่มีสา
ธารณภัยเกิดขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

๖ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายสมทบ
กองทุนประกันสังคม 
ให้กับพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
คอนสวรรค์ 

พนักงานจ้าง
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบลคอน
สวรรค์ 
 
 

๒๐๐,๐00 
 

๒๐๐,๐00 ๒๐๐,๐00 ๒๐๐,๐00 ๒๐๐,๐00 พนักงานจ้าง
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบลคอน
สวรรค์ มีสิทธิ 
ได้รับเงิน
ช่วยเหลือร้อย
ละ ๑๐๐ 

พนักงานจ้าง
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบลคอน
สวรรค์ ไดร้ับเงิน
ช่วยเหลือจาก
กองทุน
ประกันสังคม 

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗ เงินช่วยพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นเงิน
พิเศษกรณีที่พนักงาน
ส่วนตําบล ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างถึงแก่
ความตาย 

พนักงานส่วน
ตําบล ผูร้ับ
บํานาญ 
ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบล 
คอนสวรรค์ 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 

พนักงานส่วน
ตําบล ผูร้ับ
บํานาญ 
ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบลคอน
สวรรค์มีสิทธิ
ได้รับเงิน
ช่วยเหลือร้อย
ละ ๑๐๐ 

พนักงานส่วน
ตําบล ผูร้ับ
บํานาญ ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบลคอน
สวรรค์ ไดร้ับ
การช่วยเหลือ 
เป็นเงินพิเศษ
กรณีที่พนักงาน
ส่วนตําบล ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างถึง
แก่ความตาย 

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๘ เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

กองทุน
บําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

๒๐0,000 
 

๒๐0,000 
 

๒๐0,000 
 

๒๐0,000 
 

๒๐0,000 
 

ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นผู้
มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ได้รับ
เงินช่วยเหลือ
จากกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

สํานักงาน
ปลัด 

๙ เงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
ลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ ซึ่งจดทะเบียน
แล้ว (กสจ.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพสําหรับ
ลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว (กสจ.) 

กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ
สําหรับ
ลูกจ้างประจํา
ของส่วน
ราชการ ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว 
(กสจ.) 

 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ลูกจ้างประจํา
ของส่วน
ราชการ ผู้มี
สิทธิไดร้ับเงิน
ช่วยเหลือร้อย
ละ ๑๐๐ 

ลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ 
ได้รับเงิน
ช่วยเหลือจาก
กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพสําหรับ
ลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ 
ซึ่งจดทะเบียน
แล้ว (กสจ.) 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

283 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๐ เงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครอง
ชีพผู้รับบํานาญ 
(ช.ค.บ.) จํานวน ๑ 
คน เดือนละ 
๑๗,๕๔๗ บาท 

ข้าราชการ
ผู้รับบํานาญ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐0,000 
 

๓๐0,000 
 

ข้าราชการ 
ผู้รับบํานาญมี
สิทธิไดร้ับเงิน
ช่วยค่ารองชีพ
ผู้รับบํานาญ 
(ช.ค.บ.) ร้อย
ละ ๑๐๐ 

ข้าราชการผูร้ับ
บํานาญ ไดร้ับ
เงินช่วยค่าครอง
ชีพผู้รับบํานาญ 
(ช.ค.บ.) 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๘๔ 
 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ 

สําหรับประสานโครงการ 

พัฒนาอําเภอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )          

                                                                           องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ 



๒๘๕ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาอําเภอ 

องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างดาด
คลองส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร  หมู่ที่ 11 

 

เพื่อใช้ในการระบายน้ํา
ใช้ทําการเกษตร 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 ราษฎรตําบล
คอนสวรรค์   
ซึ่งขาดแคลน
น้ําใช้ทํา
การเกษตร ทํา
ให้ราษฎรมีน้ํา
ใช้สําหรับ
อุปโภค-
บริโภคไดร้้อย
ละ 80 

 

ไม่มีปัญหา
ขาดแคลน
น้ําใช้ทํา
การเกษตร 
ทําให้
ราษฎรมีน้ํา
ใช้สําหรับ
อุปโภค-
บริโภค 

 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 



๒๘๖ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาอําเภอ 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการขุดลอกหนอง
ผักชี หมู่ที่ 15 
 

เพื่อใช้ในการระบายน้ํา
ใช้ทําการเกษตร ใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

เนื้อที่ 11 ไร ่ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ราษฎรตําบล
คอนสวรรค์
และตําบล
ใกล้เคียง มีน้ํา
เพื่อใช้ใน
การเกษตร 
อุปโภคบรโิภค
และลดปัญหา
น้ําท่วม ร้อย
ละ 80 

ไม่มีปัญหา
ขาดแคลน
น้ําใช้ทํา
การเกษตร
อุปโภค
บริโภคและ
ปัญหาน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 



๒๘๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2565) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาอําเภอ 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างฝาย
กั้นน้ําลําห้วยประดู่ช่วง
นานางเถาวรรณ์ ถึง 
 นานายสืบพงษ์ พุทธ
เสน หมู่ที่ 1 
  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ฝายกั้นน้ําลํา
ห้วยประดู ่
(ตามแบบ มข.
2527) 
 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชนผู้ที่
ทําการเกษตร
ร้อยละ 80 
ของเกษตรใน
พื้นที่ 

เกษตรกรใน
พื้นที่มีน้ําเพื่อ
ทําการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 



๒๘๘ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาอําเภอ 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลองส่งน้ํา
ลําห้วยเสียวไปหนอง
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 ราษฎรไดร้ับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไป –มาและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจร
ของ
ประชาชน 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 



๒๘๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาอําเภอ 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหนองทอน-โคก
ม่วง หมู่ที่ 4 

เพื่อการสญัจร
สะดวกสบาย 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสาย
บ้านหนองทอน-
โคกม่วง ๔.00ม
x๑,๔๐๐ม 
หนา0.10ม. 
หมู่ที่ 4 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ประชาชนผู้ที่
ใช้เส้นทางร้อย
ละ 80 ของผู้
ที่สัญจรไปมา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและใช้
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 



๒๙๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาอําเภอ 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการวางขุดลอก
คลองหนองหลวงใหญ ่
  

เพื่อกําจัดวัชพืชและ
เพื่อไม่ให้คลองตื่นเขิน 

ขุดลอกคลอง
หนองหลวงใหญ่ 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชน
ผู้รับ
ประโยชน์
ละ 100 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากคลอง
สาธารณะ
มากมาย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 



๒๙๑ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาอําเภอ 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน้ําลําน้ําก่ํา-บ้านโนน
ขุนทิพย์ หมู่ที่  7  

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ํา
ใช้ในการทําการเกษตร 
ใช้ในการอุปโภคบริโภค 
 

ประมาณ 6 
กิโลเมตร 

1,500,000 
 
 

1,500,000 1,500,000 
 
 

1,500,000 
 
 

1,500,000 ราษฎรบ้าน
โนนขุนทิพย์ 
หมู่ที่ 7 มี
น้ําเพื่อใช้ใน
การเกษตร
และอุปโภค
บริโภค ร้อย
ละ 80 

ไม่มีปัญหา
ขาดแคลน
น้ําใช้ทํา
การเกษตร
อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 



๒๙๒ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาอําเภอ 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(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 ประชาชนผู้
ที่ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 
100 ของผู้
ที่สัญจรไป
มา 

ประชาชนได้
ใช้เส้นทาง
สะดวกและ
ใช้การ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 



๒๙๓ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาอําเภอ 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างสะพาน
ลําห้วยเสียว บรเิวณ นา
นางทิศ  ชุมชัย  หมู่ที่ 14 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

จํานวน 1 จุด 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎร
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร
ไป –มา 

เพื่อความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสญัจร
ของ
ประชาชน 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 



๒๙๔ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาอําเภอ 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร จาก
หนองบัว-หนองหลวง 
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ความยาว
ประมาณ 
3,000 เมตร 

 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ผู้รับ
ประโยชน์
ทางร้อยละ 
100 

มีไฟฟ้าส่อง
แสงแสวง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 



๒๙๕ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาอําเภอ 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการขุดลอกแหล่ง
น้ํา หมู่ที่ 15 หนองหัว
บุ้ง 
 

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ํา
ใช้ในการทําการเกษตร  

หนองหัว บุ้ง 
เนื้อที่ 7 ไร ่
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ผู้รับ
ประโยชน์
ละ 100 

เกษตรกร
ได้รับน้ําเพื่อ
ทําการ 
เกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอก
แหล่งน้ํา  
หมู่ที่ 15 
หนองหัวบุ้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 



๒๙๖ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2565) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาอําเภอ 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอกแหล่ง
น้ํา หมู่ที่ 15 หนองอ้อ
ท่าแฮ 
 

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ํา
ใช้ในการทําการเกษตร 
ใช้ในการอุปโภคบริโภค 

หนองอ้อท่าแฮ 
เนื้อที่ 10 ไร ่
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชน
ผู้รับ
ประโยชน์
ละ 100 

เกษตรกร
ได้รับน้ําเพื่อ
ทําการ 
เกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 



๒๙๗ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาอําเภอ 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ําประปา)   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการขุดลอกแหล่ง
น้ํา หมู่ที่ 15 คลอง
หนองโง้งน้อย  
 

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ํา
ใช้ในการทําการเกษตร 
ใช้ในการอุปโภคบริโภค 

คลองหนองโง้ง
น้อย เนื้อที่ 11 
ไร ่
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชน
ผู้รับ
ประโยชน์
ละ 100 

เกษตรกร
ได้รับน้ําเพื่อ
ทําการ 
เกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

1๔ โครงการก่อสร้าง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๔,๑๕  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาเพื่อใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

โครงการ
ก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
๔,๕,๖,๗,๘,๙, 
๑๐,๑๑,๑๔,๑๕  
 

๖,000,000 ๖,000,000 ๖,000,000 ๖,000,000 ๖,000,000 ประชาชน
ผู้รับ
ประโยชน์
ละ 100 

ประชาชนมี
น้ําประปาไว้
ใช้ในการ
อุปโภค
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 



๒๙๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาอําเภอ 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการต่อเติม ปรับปรุง
อาคาร การกุศล แหล่ง
ท่องเที่ยวนครกาหลง 
(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

เพื่อต่อเติม ปรับปรุง
อาคาร การกุศล แหล่ง
ท่องเที่ยวนครกาหลง 

อาคาร การกุศล 
แหล่งท่องเที่ยว
นครกาหลง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนและ
นักท่องเทียวที่
รู้จักเข้ามา
ท่องเที่ยวร้อย
ละ80 

นักท่อง 
เที่ยวได้
เรียนรู้และ
ศึกษาแหล่ง
โบราณ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

2 โครงการซ่อมแซมประตู
เมืองนครกาหลง 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสินค้า
ผลิตภณัฑ์ รวมถึง
เผยแพร่ประเพณี
ท้องถิ่นของอําเภอคอน
สวรรค์ 

โครงการ
ซ่อมแซมประตู
เมืองนครกาหลง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนและ
นักท่องเทียวที่
รู้จักเข้ามา
ท่องเที่ยวร้อย
ละ 80 

นักท่อง 
เที่ยวได้
เรียนรู้และ
ศึกษาถึง 
ประเพณี
ท้องถิ่นของ
อําเภอคอน
สวรรค์ 
 

กอง 
การศึกษา

ฯ 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.05 



๒๙๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาอําเภอ 
องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์
บ้านคอนสวรรค์ ม. 11  
 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์บ้านคอน
สวรรค์ ม. 11  

จํานวน 1 หลัง 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ราษฎรไดร้ับ
ประโยชน์ 

เพื่อให้
อาคารใช้
งานได้
ตามปกต ิ
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.05 



๓๐๐ 
 

 

 

 

 

บัญชีครุภัณฑ์ฯ 

 

 

 

 

 
                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )          

                                                                           องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  

(บาท) 

๒๕๖๒  

(บาท) 

๒๕๖๓  

(บาท) 

๒๕๖๔  

(บาท) 

๒๕๖๕  

(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

- งานบริหารทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อจัดหาตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต 
จํานวน ๑ หลัง โดยมีคุณลักษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

- - ๑๕,๐๐๐ - - 
สํานัก 

งานปลัด 

 

2 แผนงานเคหะและชุมชน     

- งานไฟฟ้าถนน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ   

เพื่อจัดหาโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ 
พร้อมติดตั้ง จํานวน ๓ ชุดๆ ละ 
๓๓,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  

-  ชุดไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่าง ขนาดแผงโว
ล่า ๑๓๐ วัตต์, แบตเตอร์ ชนิดแห้ง ๑๒ 
๔๕ AH, ตู้ควบคุมการทํางานแบบกันนี้
ได้ เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ ๑๐ แอมป์, เสา
เหล็ก ขนาด ๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อม
ตอม่อ จัดหาโดยสืบราคาตามทอ้งตลาด 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง 

3 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องแสกนลายนิ้วมือ ชนิด
บันทึกเวลาเข้าออกงาน 

- - - 7,500 7,500 สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  

(บาท) 

๒๕๖๒  

(บาท) 

๒๕๖๓  

(บาท) 

๒๕๖๔  

(บาท) 

๒๕๖๕  

(บาท) 

4 แผนงานบริหารเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 - - - 7,5,000 5,000                                                                                      กองการศึกษาฯ 

5 แผนงานบริหารเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อโพเดียมไม้บรรยาย - - - 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ 

6 แผนงานบริหารเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารบานทึบ  - - - 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ 

7 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ - 20,000 - 10,000 10,000 สํานักปลัด 

8 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองคลัง 

9 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400   
ซีซี หรือกําลังเครื่อง 

- - - 1,000,000 - สํานักปลัด 

10 แผนรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ดับเพลิง 

เพื่อจัดหาชุดดับเพลิง จํานวน 5 ชุด - - - 50,000 - สํานักปลัด 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  

(บาท) 

๒๕๖๒  

(บาท) 

๒๕๖๓  

(บาท) 

๒๕๖๔  

(บาท) 

๒๕๖๕  

(บาท) 

11 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อจัดหาเครื่องรับส่งวิทยุ - - - 12,000 12,000 สํานักปลัด 

12 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาเต็นท์ ทรงโค้ง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 8 เมตร สูง 2.5 เมตร  

- - 50,000 - - สํานักปลัด 

13 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อจัดหาจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า                                                                                           - - 50,000 50,000 - กองการศึกษาฯ 

14 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อจัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - - 15,000 15,000 - กองการศึกษาฯ 

15 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง 
(ULV) สะพายหลัง 

- 85,000 - - - สํานักปลดั 

16 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซล สูบน้าํได้ 
3,800 ลิตรต่อนาที 

- - - - 120,000 กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  

(บาท) 

๒๕๖๒  

(บาท) 

๒๕๖๓  

(บาท) 

๒๕๖๔  

(บาท) 

๒๕๖๕  

(บาท) 

17 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง - - 50,000 100,000 100,000 สํานักปลดั 

18 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง - - - 60,000 60,000 กองคลัง 

19 แผนงานบริหาร
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง - - - 60,000 60,000 กองการศึกษาฯ 

20 แผนงานบริหารสงัคม
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง - - - 60,000 60,000 สํานักปลดั 

21 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง - - - 60,000 60,000 สํานักปลดั 

22 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน - - - 60,000 60,000 กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์  อําเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  

(บาท) 

๒๕๖๒  

(บาท) 

๒๕๖๓  

(บาท) 

๒๕๖๔  

(บาท) 

๒๕๖๕  

(บาท) 

23                                                                                                                           แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จํานวน 12 
เครื่อง 

- - 8,500 8,500 8,500 สํานักปลดั 

24 แผนงานบริหารเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล - - - 30,000 30,000 กองการศึกษาฯ 

25 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) - - - 700,000 700,000 สํานักปลดั 

26 

 

 

แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

โต๊ะขาวเอนกประสงค์ จํานวน 20 ตัว
เพื่อใช้ในการฝึกอบรม ประชุม และ
ให้บริการประชาชน 

- - - 60,000 60,000 สํานักปลดั 

27 

 

แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เก้าอี้พลาสติก จํานวน 200 ตัว 
เพื่อใช้ในการฝึกอบรม ประชุม และ
ให้บริการประชาชน 

- - - 60,000 60,000 สํานักปลดั 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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                                                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )          
                                                                            องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ 

 
 
 
 

บทท่ี ๕  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลคอนสวรรค์ 
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                                                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )          
                                                                            องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ 

บทที ่5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน 
แหล่งน้ํา และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือความเป็นอยู่ 
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

1. ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 

3. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน 
การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ินและการท่องเท่ียว 

พัฒนา วางแผนส่งเสริมมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบลคอนสวรรค์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา การบริหารกิจการขยะ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการ 

1. ดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน
ให้แก่ อปพร. เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ความรู้และปลูกจิตสํานึกให้
ประชาชนมีความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือความม่ันคงของ
ชาติ 
2. พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานท่ีใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์การให้พร้อมบริการประชาชน 
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บทท่ี ๖ 
การติดตามและประเมินผล 
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                                                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )          
                                                                            องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ 

บทท่ี 6 
การติดตามและประเมนิผล 

        ๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

                    กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ การ
วางแผน (Planning) การนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามประเมินผล (Monitor  
and Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถดําเนินการได้ดังนี้ 
                    ๑) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดทําแผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน โดย
ตรวจสอบกระบวนการดําเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและข้ันตอนท่ีกําหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. 
๒๕๖๑   และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๙๓๑   ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม  เป็น 
กรอบในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล                     
                    ๒) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานตามนโยบายของ  
อบต. เป็นการประเมินผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยออกแบบสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน 

         ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

                  เป็นการประเมินผลท่ีใช่ให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดําเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว้หรือไม่ มีผลสําเร็จมากน้อย
เพียงใดเม่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรท่ีจะได้รับการแก้ไขด้วย
วิธีการใด เพ่ือให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  
                  ๑) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ 
และข้ันตอนการดําเนินงานซ่ึงผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้กํากับตัวชี้วัด 
                  ๒) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดําเนินงานประจําปีและเพ่ิมเติม  
                  ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ จะนําข้อมูลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล
โครงการ มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายทีได้กําหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งสําคัญ 

                  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
                         ๑. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ๒ ประเภท คือ 
                                    ๑.๑ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
                                    ๑.๒ แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 
                         ๒. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                         ๓. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินใน
ภาพรวม 
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         ๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
                     ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
                                 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
                     องค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการีติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 
๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึง
คณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

                     โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
                                 แบบท่ี ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
                                 แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน 
                                 แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แบบประเมิน    
                                 คุณภาพของแผนพัฒนา  

                                 (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันท่ี ๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน) 
                     การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

                                (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
                                  การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลใช้การสํารวจความพึงพอใจใน
การวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําให้
ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในภาพรวม 

                     โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
                                  แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
                                  แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ  
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                                                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )          
                                                                            องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสวรรค์ 

         ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
                     ๔.๑ ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 
                     ๑. เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ผ่านกระบวนการหลายข้ันตอน สลับซับซ้อน 
                      ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหน่ายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน 
                      ๓. ปัญหาอาจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําได้
ยากและบางเรื่องอาจทําไม่ได้    
                      ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
                      หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินพบว่า ในข้ันตอนการจัดทําแผนนั้น เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยคํานึงถึงหลักประชา
รัฐผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสําคัญ ในส่วนของ การนําแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีท่ีผ่านมา
พบว่าการดําเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน โดยเฉพาะ
โครงการก่อสร้างท้ังถนน ทางเท้า และท่อระบายน้ํา อันเนื่องมาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอก และสุดท้าย
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในทางปฏิบัติ อบต. ได้ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมเป็นประจําทุกๆ เดือน เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ว่าอยู่ในข้ันตอนใด เป็นไป
ตามแผนการดําเนินงานหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร พร้อมจัดทํารายงานเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบ 
ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในข้ันตอนการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ ให้สามารถอํานวยความสะดวก
และตอบสนองต่อความต้องการแก่ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งข้ึน 
 

   
 
 

 

 

 

 

 

 


