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ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง สู่คุณภาพชีวิตที่มั่นคง” 

 

▪ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

▪ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

▪ การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต 

▪ การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

▪ การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 1 

 

 

 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล  เดิมตำบลวังตะเฆ่ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอ
จัตุรัส ต่อมา กระทรวงมหาดไทยประกาศ เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองบัวระเหว 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2521 มีเขตการปกครองรวม 2 ตำบลคือ ตำบลหนองบัวระเหว ตำบลวังตะเฆ่ มีผลตั้งแต่ 
วันที ่ 17 เมษายน พ.ศ. 2521  และการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ.2537  ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มีพื้นที่ทั้งหมด 306 ตารางกิโลเมตร  หรือเท่ากับ  191,250 ไร่  มี
ระยะทางห่างจากอำเภอหนองบัวระเหว ประมาณ 32 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันแยกการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน 
มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลห้วยแย้  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศใต้  ติดต่อกับเขตตำบลโป่งนก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลโคกสะอาด  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลโปร่งนก อำเภอเทพสถิต  และอำเภอภักดีชุมพล  จ.ชัยภูมิ 

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มีลักษณะโดยทั่วไปประกอบด้วยป่าไม้
และภูเขา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาตินายางกลัก  ลักษณะป่าไม้ผลัดใบ คือป่าที่มีต้นไม้ซึ่งจะผลัดใบใน
ฤดูแล้งเมื่อต้นไม้ขาดน้ำ บริเวณท่ีเป็นที่ราบ และเชิงเขาที่มีดินแห้ง เป็นดินลูกรังหรือหินกรวดลูกรัง ซึ่งเป็นดินโปร่ง
ถ่ายเทน้ำได้ดี เป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดความสูง ปานกลาง หรือต่ำและมีหญ้าสูงเป็นพันธุ์ไม้ปกคลุมดินกับมีไม้พุ่ม

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

1.  ด้านกายภาพ 

แผนที่ตำบลวังตะเฆ่  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัด
ชัยภูมิ 
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ชนิดต่าง ๆ  มีไม้ป่าเบญจพรรณด้วย เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้พลวง ไม้เหียง ไม้ชิงชัน ไม้พยุง ไม้กราดหรือสะแบง เป็น
ต้น ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มีลำห้วย  คลอง และสระน้ำกระจายตามพื้นที่ จึงเหมาะแก่การทำ
การเกษตร 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศทั่วไปของเขตพื้นที่ตำบลวังตะเฆ่มีความคล้ายคลึงภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยทั่วไปจำแนกได้ดังนี้ 
  ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเมษายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อ
เป็นระยะเวลานานความชื้นในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิ
สูงสุดประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส           

  ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือนกลางพฤษภาคม – กลางตุลาคม อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้า
คะนองลมแรงกว่าปีที่แล้วและมีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง ปริมาณน้ำฝนเกณฑ์เฉลี่ย 630.1 มิลลิเมตร ต่อปี  

ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่างกลางเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 
15 องศาเซลเซียส 

1.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตตำบลวังตะเฆจ่ำนวน ร้อยละ 90 มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย
ประมาณ  2 ใน 4 ส่วน ดินเหนียว 1 ใน 4 ส่วน  ดินลูกรังและชั้นหินอีก 1 ส่วน สภาพพื้นที่ทำการเกษตร  เป็น
พื้นที่ไร่ ประมาณ 60 % ที่นาประมาณ 20%  ทำการปศุสัตย์ 10% อื่นๆ 10% ซึ่งสภาพพื้นที่ดังกล่าวขาดความ
อุดมสมบูรณ์ผลผลิตที่ได้ไม่คุ้มกับการลงทุน เพราะไม่มีแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงพืชผลในฤดูแล้งซึ่งทำให้ผลผลิตได้ไม่
เต็มที ่             

 

 

 2.1 เขตการปกครอง  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 18 หมู่บ้านมีพื้นที่อยู่ในองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

หมู่ที่  1  บ้านวังตะเฆ่  ผู้ปกครอง  นายคมสัน โชคสันเทียะ    กำนัน 

หมู่ที่  2  บ้านวังกะทะ  ผู้ปกครอง  นายแล เนาว์กระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  3  บ้านวังอ้ายจีด   ผู้ปกครอง  นางบัวไข จอกทอง       ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที ่ 4  บ้านท่าโป่ง  ผู้ปกครอง  นางกริยา อุทะปา  ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที ่ 5  บ้านสำนักตูมกา  ผู้ปกครอง  นายไสว ชาญตะคุ  ผู้ใหญ่บ้าน  

หมู่ที ่ 6  บ้านหัวสะพาน  ผู้ปกครอง  นายเรไร เลิศพุดซา        ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  7  บ้านโนนสำราญ  ผู้ปกครอง  นายทะนง ปะลิยะตา     ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  8  บ้านโนนม่วง  ผู้ปกครอง  นายณรงค์ อินภูวงษ์  ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  9  บ้านหลังสัน   ผู้ปกครอง  นางส้มจีน สู้ศึก       ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที ่ 10  บ้านวังน้ำเขียว  ผู้ปกครอง  นายปาณชัย ศรีหาโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที ่ 11  บ้านปากดง   ผู้ปกครอง  นายณรงค์ คิดที  ผู้ใหญ่บ้าน  

หมู่ที ่ 12  บ้านแจ้งวังทอง ผู้ปกครอง  นางสาวเมยาวี จามจุรี       ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที ่ 13  บ้านวังอุดม  ผู้ปกครอง  นายอดิเทพ ศรีสมบัติ       ผู้ใหญ่บ้าน 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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หมู่ที่  14  บ้านวังกะทะ  ผู้ปกครอง  นายวัลลภ พรมรินทร์     ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  15  บ้านใหม่เจริญผล ผู้ปกครอง  นายอนุรักษ์ เหลือมพล  ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  16  บ้านศรีสง่า   ผู้ปกครอง  นายบรรจง เชื่อมไธสงค์     ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที ่ 17  บ้านโปร่งนคร   ผู้ปกครอง  นายสุนทร อำนาจ   ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที ่ 18  บ้านวังตะเฆ ่  ผู้ปกครอง  นายเกียรติศักดิ์ เลิศพุดซา ผู้ใหญ่บ้าน  

 2.2 การเลือกตั้ง   

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มีทั้งหมด 18  หมู่บ้าน การแสดงตนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
จำนวนผู้มาแสดงตน ใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 7,380 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 10,829 คน  คิดเป็นร้อยละ  
68.15 ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  

 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร   

จำนวน  18  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. 2564) 
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม จำนวนครัวเรือน 

1 บ้านวังตะเฆ ่ 488 509 997 414 

2 บ้านวังกะทะ 327 348 675 265 

3 บ้านวังอ้ายจีด 412 404 816 248 

4 บ้านบ้านท่าโป่ง 297 305 602 362 

5 บ้านสำนักตมูกา 452 425 877 341 

6 บ้านหัวสะพาน 609 585 1,194 383 

7 บ้านโนนสำราญ 576 552 1,128 347 

8 บ้านโนนม่วง 428 408 836 284 

9 บ้านหลังสัน 325 323 648 311 

10 บ้านวังน้ำเขียว 222 192 414 145 

11 บ้านปากดง 263 245 508 204 

12 บ้านแจ้งวังทอง 258 274 532 195 

13 บ้านวังอุดม 567 546 1,113 324 

14 บ้านวังกะทะ 616 617 1,233 424 

15 บ้านใหม่เจรญิผล 273 259 532 167 

16 บ้านศรีสง่า 432 425 857 265 

17 บ้านโป่งนคร 523 543 1,066 372 

18 บ้านวังตะเฆ ่ 140 149 289 372 

รวมท้ังสิ้น 7,208 7,109 14,317 5,423 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอหนองบัวระเหว  ณ วันที่ 17 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2564 

3.  ประชากร 



 
 

 

 

ที่ หมู่บ้าน 

จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  (เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  
1 บ้านวังตะเฆ ่ 497 533 499 542 502 543 506 541 489 511 

2 บ้านวังกะทะ 331 365 325 364 324 361 324 367 326 348 

3 บ้านวังอ้ายจีด 430 408 433 410 435 409 419 409 412 404 

4 บ้านบ้านท่าโป่ง 311 312 305 316 305 309 297 311 298 305 

5 บ้านสำนักตมูกา 448 410 449 416 451 432 460 426 451 425 

6 บ้านหัวสะพาน 626 568 621 573 617 577 619 587 611 584 

7 บ้านโนนสำราญ 570 557 564 559 572 559 578 553 577 551 

8 บ้านโนนม่วง 428 397 431 402 424 403 427 411 428 408 

9 บ้านหลังสัน 336 313 329 315 329 314 324 318 325 322 

10 บ้านวังน้ำเขียว 222 202 222 196 218 200 218 196 221 192 

11 บ้านปากดง 254 250 263 246 267 248 266 244 263 245 

12 บ้านแจ้งวังทอง 283 292 279 294 270 281 260 275 258 274 

13 บ้านวังอุดม 578 553 570 547 560 546 559 542 569 545 

14 บ้านวังกะทะ 616 620 628 632 620 644 618 625 616 617 

15 บ้านใหม่เจรญิผล 269 268 262 258 266 259 265 257 273 259 

16 บ้านศรีสง่า 447 409 438 421 436 418 435 424 430 424 

17 บ้านโป่งนคร 510 539 511 536 519 534 521 548 522 542 

18 บ้านวังตะเฆ ่ 151 157 153 157 149 154 144 154 139 149 

รวม 

  

7,307 7,153 7,282 7,184 7,264 7,191 7,240 7,188 7,208 7,105 

14,460 14,466 14,455 14,428 14,313 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอหนองบัวระเหว  ณ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

4 
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3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ประชากร 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ ่ (ปี พ.ศ. 2564) 

ประชากร ชาย หญิง ช่วงอายุ 
จำนวนประชากรเยาวชน 1,693 1,616 อายุต่ำกว่า  18  ปี 
จำนวนประชากร 4,513 4,385 อายุ  18 – 60  ปี 
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 1,002 1,104 อายุมากกว่า  60 ปี 

รวม 7,208 7,105 ทั้งสิ้น  14,313  คน 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอหนองบัวระเหว ณ เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2564 

      
   
  4.1  การศึกษา  
  ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ จำนวน 11 แห่ง มีโรงเรียนสังกัด สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จำนวน  9 แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตั้งหมู่ที่ 
พ.ศ. 2564 

จำนวนนักเรียน 

1 บ้านโป่งนคร 17 30 

2 บ้านวังกะทะ 2, 14 55 

3 บ้านวังอุดม 13 23 

4 บ้านวังตะเฆ่ 15 31 

5 บ้านใหม่เจริญผล 5 27 

6 บ้านสำนักตูมกา 11 21 

7 บ้านปากดง 9 12 

8 บ้านหลังสัน 7 27 

9 บ้านหัวสะพาน 6 23 

10 บ้านโนนสำราญ 7 21 

11 บ้านโนนม่วง 8 21 

รวม 291 

4.  สภาพทางสังคม 
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 สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังตะเฆ่ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จำนวน 1 แห่ง เพื่อเป็นองค์กร
เครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ที่มีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองค์การบริหารสว่น
ตำบลวังตะเฆ่ภายใต้หลักการ “เด็กนำผู้ใหญ่หนุน”  ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  โดยสภาเด็กและเยาวชนมีสำนักงานตั้งอยู่
ที ่  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  โดยได้ดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบิหารสภาเด็กและเยาวชน  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการดำเนินการของสภาเด็ก
และเยาวชน   

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา จำนวนนักเรียน 

 1. โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 458 

 2. โรงเรียนบ้านวังกะทะ 219 

 3. โรงเรียนบ้านวังอุดม 49 

 4. โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 322 

 5. โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 137 

 6. โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 111 

 7. โรงเรียนบ้านปากดง 29 

 8. โรงเรียนบ้านหลังสัน 41 

 9. โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 120 

รวมทั้งสิ้น 1,486 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ กันยายน 2564 

4.2  สาธารณสุข     

         -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่บ้านวังตะเฆ ่หมู่ที่ 1 และบ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 4    

 -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  18  แห่ง  หมู่ที ่ 1 – 18 

   -  ศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนาม ระดับตำบลผู้ป่วยโรค COVID-19 ระดับ สีเขียว  

4.3  อาชญากรรม 

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และทำลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิด
เหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการ
แก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ในปีงบประมาณ 2564 นั้นได้ตั ้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  
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ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็น
อย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู ้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอ
กำลังจาก ตำรวจ ผู้นำ อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบัน
ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ท่ีสามารถดำเนินการได้              

 สถิติอาญา (คดี 4 กลุ่ม) หน่วยงาน ตำรวจภูธรวังตะเฆ่  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง  
วันที่ 30 เมษายน 2564  

  1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ  รับแจ้ง 2 คดี จับกุม 2 คดี  จำนวน 2  คน 

  2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์     รับแจ้ง 3 คดี จับกุม 3 คดี  จำนวน 3   คน 

  3. ฐานความผิดพิเศษ     รับแจ้ง 15 คดี จับกุม 9 คดี จำนวน 9 คน 

   4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย    145 คดี จับกุม 181  คน        
4.4  ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  จากที ่ทางสถานีตำรวจภูธรวังตะเฆ่  
ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มีผู้ที่ติดยา
เสพติด แต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  
ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส ่วนตำบลวังตะเฆ่สามารถทำได้ เฉพาะตามอำนาจหน้าที ่ เท ่าน ั ้น เช ่น การณรงค์   
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆก่็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังตะเฆป่ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 4.5  การสังคมสังเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
(1)  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(2)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

(3)  ประสานการทำบัตรผู้พิการ 

(4)  ดำเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน  
(5)  ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(6)  ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(7)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 

(8)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
(9) จัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุ 
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สถิติผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ตำบลวังตะเฆ่ (เปรียบเทียบช่วงระหว่างปี 2561-2564) 

จำนวน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ          1,859 1,970 2,029 2,122 

ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ           939 389 401 394 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ       40 41 38 39 

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 
 

            5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ไม่มี บขส. มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 สายชัยภูมิ - 

นครสวรรค์ เป็นเส้นทางที่รถผ่านถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์โดยวิ่งชัยภูมิ ผ่านอำเภอหนองบัวระเหวไปอำเภอ 

ภักดีชุมพล ผ่านแยกราหุล ปลายทางคือจังหวัดนครสวรรค์ 
 5.2 การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง
สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่จึงไม่สามารถดำเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชน
ในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ก็ได้ตั้งงบประมาณใน
ส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  

5.3 การประปา 
การประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ไม่มีกิจการประปาแต่ละหมู่บ้านได้บริหาร

จัดการเอง และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  องค์การ
บริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ก็ได้นำโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อที่จะพิจารณา
ดำเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง   เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนต่อไป  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก  ลำห้วยเชียงทา ลำห้วยตะโก ลำห้วย
ยางชุม ลำห้วยพนังลาว แหล่งน้ำผิวดิน   
         5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  ไมม่ีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้
นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  สำหรับสถานที่ราชการยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร   

 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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      5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ ่ ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจำ
อำเภอ ซึ่งมี  จำนวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  08.00 –  16.00 น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุด
วันอาทิตย์ และมบีริการรถขนส่ง Kerry   จำนวน  1  แห่ง  อยู่ที่อำเภอหนองบัวระเหว ให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์
  -  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 18 หมู่บ้าน 

  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
  -  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการ
ที่ยังขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่
หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
 

 

 6.1  การเกษตร 

  พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมี
กิจกรรมการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ทำไร่  ทำนา  รองลงมา คือ เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ 
ซึ่งไม่สามารถจำแนกเป็นรายหมู่บ้านได้  คือ ทำสวนผลไม้ ตามลำดับ (ข้อมูล จปฐ. ปี 2564) 
 

จำนวนประชากรจำแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2564 

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล 

ประเภทอาชีพ เพศ รวม 

ชาย (คน) % หญิง (คน) % คน % 

กำลังศึกษา 918 9.25 911 9.18 1,829 18.42 

ไม่มีอาชีพ 94 0.95 138 1.39 232 2.34 

เกษตรกรรม – ทำนา 276 2.78 250 2.52 526 5.30 

เกษตรกรรม – ทำไร่ 2,182 21.98 2,082 20.97 4,264 42.95 

เกษตรกรรม – ทำสวน 28 0.28 46 0.46 74 0.75 

เกษตรกรรม – ทำประมง 0 0.00 1 0.01 1 0.01 

เกษตรกรรม – ปศุสัตว์ 0 0.00 2 0.02 2 0.02 

พนักงาน – รับราชการ  45 0.45 49 0.49 94 0.95 

พนักงาน – รัฐวิสาหกิจ  6 0.06 8 0.08 14 0.14 

พนักงานบริษัท 28 0.28 44 0.44 72 0.73 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัวระเหว 

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 

ระดับตำบล ปี 2564 

ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว  
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อป ี

1 บ้านวังตะเฆ ่ 61,744.63 

2 บ้านวังกะทะ 47,765.91 

3 บ้านวังอ้ายจีด 73,436.10 

4 บ้านบ้านท่าโป่ง 78,989.17 

5 บ้านสำนักตมูกา 94,800.88 

6 บ้านหัวสะพาน 75,705.41 

7 บ้านโนนสำราญ 53,484.50 

8 บ้านโนนม่วง 78,870.39 

9 บ้านหลังสัน 80,429.86 

10 บ้านวังน้ำเขียว 32,143.34 

11 บ้านปากดง 101,284.94 

12 บ้านแจ้งวังทอง 70,484.49 

13 บ้านวังอุดม 63,210.39 

14 บ้านวังกะทะ 88,536.46 

15 บ้านใหม่เจรญิผล 66,488.53 

16 บ้านศรีสง่า 63,464.39 

17 บ้านโป่งนคร 58,020.14 

18 บ้านวังตะเฆ ่ 67,855.63 

เฉลี่ยทั้งสิ้น 69,511.27 

 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัวระเหว 

 

 

รับจ้างทั่วไป 1,173 11.82 1,081 10.89 2,254 22.71 

ค้าขาย 94 0.95 138 1.39 232 2.34 

ธุรกิจส่วนตัว 26 0.26 21 0.21 47 0.47 

อาชีพอ่ืนฯ (นอกเหนือที่กล่าวแล้ว) 134 1.35 152 1.53 286 2.88 

รวม 5,004 50.41 4,923 49.59 9,927 100.00 
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พื้นที่การเกษตร ตำบลวังตะเฆ่ 
ครัวเรือนเกษตรกร 2,869 

พ้ืนที่ถือครอง (ไร่) 191,250 

พ้ืนที่ทำการเกษตร (ไร่) 70,046 

พ้ืนที่ทำนา (ไร่) 11,899 

พ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลัง (ไร่) 64,806 

พ้ืนที่ปลูกอ้อย (ไร่) 368 

พ้ืนที่ปลูกพริก (ไร่) 25 

พ้ืนที่ปลูกผลไม้ยืนต้น (ไร่) 600 

พ้ืนที่ปลูกพืชผัก (ไร่) 600 

พ้ืนทีปลูกยางพารา (ไร่) 588 

พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ไร่) 200 

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 

  แหล่งตลาดทางการเกษตร 

   เกษตรกรที่ปลูกอ้อยโรงงานนำผลผลิตไปขายที่โรงงานน้ำตาลระยอง (ชัยภูมิ)  ในอำเภอบำเหน็จ
ณรงค์ โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  และจังหวัดใกล้เคียง คือโรงงานน้ำตาลวังขนาย 
อำเภอแก้งสนามนาง และโรงงานน้ำตาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังนำ
ผลผลิตไปขายท่ีแหล่งรับซื้อโรงแป้งมันแสงเพชร ในอำเภอหนองบัวระเหว และโรงแป้งหมาดบำเหน็จณรงค์อำเภอ
บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรที่ปลูกข้าวนำผลผลิตไปขายที่ร้านรับซื้อ สหกรณ์การเกษตร และโรงสีใน
อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์มีพ่อค้ามารับซื้อ หรือบางส่วนนำไปจำหน่ายที่ตลาดนัด   

6.2  การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภค
ในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น  

 6.3  การปศุสัตว ์

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจำหน่ายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 

 6.4  การบริการ 
ร้านเสริมสวย   จำนวน  2 แห่ง 
ร้านตัดผมชาย   จำนวน   1   แห่ง    
ร้านซ่อมรถ    จำนวน   15 แห่ง 
 

https://m.facebook.com/profile.php?id=112759882209114


12 
 

 

 

 6.5  การท่องเที่ยว 

  น้ำตกไทรทอง อยู่ใกล้บริเวณที่ทำการอุทยาน ตัวน้ำตกสูงประมาณ 5 เมตร ลานหินกว้างประมาณ 80 
เมตร มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่อยู่บริเวณหน้าน้ำตก เรียกว่า "วังไทร" สามารถลงเล่นน้ำได้ เหนือน้ำตกขึ้นไปมีวังน้ำ
ขนาดใหญ่ เรียกว่า "วังเงือก" น้ำจะไหลลงมาตามความคดเคี้ยวของลานหินลงสู่น้ำตก ยาวประมาณ 150 เมตร 
เหนือน้ำตกไทรทองขึ้นไปประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นน้ำตกชวนชมมีเส้นทางเดินเพ่ือศึกษาธรรมชาติ ระหว่างทางมี
จุดที่เด่นน่าชมคือ ผาพิมพ์ใจ ดงเฟิร์น น้ำตกบุษบากร และพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่สวยงามตลอดเส้นทาง 
   ต้นไม้พันปี ตามเส้นทางไปสู่น้ำตกทางด้านซ้ายมือลึกเข้าไปประมาณ 50 เมตร จะมีต้นกระบากใหญ่
ขนาดประมาณ 5 คนโอบ เรียกว่า ต้นไม้พันปี นับว่าเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มากต้นหนึ่งของประเทศไทย สำหรับ
ความสูงยังไม่มีผู้ใดประมาณไว้ เนื่องจากต้นไม้พันปีขึ้นอยู่ในหุบ เมื่อมองจากด้านบนจึงไม่เห็นความเด่น  น้ำตก
ชวนชม อยู่เหนือน้ำตกไทรทองขึ้นไปประมาณ 2 กิโลเมตร ตัวน้ำตกสูงประมาณ 20 เมตร กว้างประมาณ 50 เมตร 
อยู่ภายใต้แมกไม้ที่ร่มรื่น และมีน้ำตกไหลตลอดปี 
  ทุ่งดอกกระเจียว (ทุ่งบัวสวรรค์) มีอยู่มากบริเวณสันเขาพังเหยทางด้านทิศตะวันตก มีอยู่ 5 ทุ่งใหญ่ ๆ 
ด้วยกัน อยู่ห่างจากท่ีทำการอุทยานประมาณ 12 กิโลเมตร ดอกกระเจียวมีทั้งดอกสีชมพูและสีขาวซึ่งหาดูได้ไม่ง่าย
นัก ในช่วงฤดูฝนระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม จะออกดอกสวยงามเต็มท้องทุ่ง ในช่วงฤดู
หนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม บริเวณทุ่งดอกกระเจียวจะมีพันธุ์ไม้ชนิดอ่ืนขึ้นอยู่ให้ดอกสีม่วง ชมพู ส้ม 
และเหลืองสวยงาม เช่น ดอกดุสิตา สร้อยสุวรรณ จุกนารี กระดุม เงิน กระดุมทอง เอื้องนวลจันทร์ หงอนไก่แจ้ 
สามพันตึง และดาวเรืองภู เป็นต้น 

   ผาพ่อเมือง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 10 กิโลเมตร ตามเส้นทางไปสู่ทุ่งบัวสวรรค์ ลักษณะ
เป็นแนวหน้าผาตามสันเขาพังเหย ทางด้านทิศตะวันตก ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีความสูง 700-900 เมตรจาก
ระดับน้ำทะเล เมื่อมองลงไปทางเบื้องล่างจะเห็นตัวอำเภอภักดีชุมพล และทิวเขาพญาฝ่อซึ่งเป็นเขตแดนระหว่าง
จังหวัดเพชรบูรณ์กับจังหวัดชัยภูมิ มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติลัดเลาะไปตามแนวหน้าผา มีจุดชมวิวอยู่หลายจุด
ด้วยกันคือ ผาเพลินใจ ผาอาทิตย์อัสดง ผาสวนสวรรค์ และผาหำหด 

   ผาหำหด ได้ชื่อว่าเป็นหน้าผาที่น่าหวาดเสียวที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุด เมื่อขึ้นไปอยู่บนชะง่อนหินที่ยื่น
ออกไปจากหน้าผา   
 6.6 อุตสาหกรรม 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ไม่มีอุตสาหกรรม แต่มีการประกอบการขนาดเล็ก   
จำนวน 82  แห่ง   
 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 

เสาสัญญาณ  23 แห่ง ฟาร์มหมู            112  แห่ง 
โรงขนมจีน  2  แห่ง ฟาร์มจิ้งหรีด  1 แห่ง 
ลานรับซื้อพืชผลการเกษตร 4 แห่ง     โรงสีข้าว   5 แห่ง 
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ร้านเสริมสวย   3 แห่ง  ร้านตัดผม   2  1 แห่ง 
   ร้านค้าต่างๆ  250 แห่ง  ร้านซ่อมรถ  15 แห่ง    
 ร้านอาหาร  2       แห่ง 

 

องค์กร/กลุ่มอาชีพ    
ตาราง องค์กร/กลุ่มอาชีพในตำบลวังตะเฆ่ 

กลุ่ม ที่ตั้ง (หมู่ที่) จำนวนสมาชิก (ราย) กิจกรรม 

กลุ่มผลิตไม้กวาด บ้านหลังสัน หมู่ที่ 9 30 ผลิตไม้กวาดจำหน่าย 

กลุ่มเลี้ยงไหม บ้านวังอ้ายจีด หมู่ที่ 3 30 ผลิตรังไหม 

6.8 แรงงาน 

       จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 – 60 ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  95  
เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ 73.99 ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่
ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  
ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ  

 

7.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในตำบลวังตะเฆจ่ะนับถือศาสนาพุทธโดย มีศาสนสถานคือ วัด  15  แห่ง สำนักสงฆ์ 
3  แห่ง  ดังนี้ 

ที ่ ชือ่ศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง จำนวนพระสงฆ์ 

บ้าน หมู่ที่ พระ เณร ชี รวม 

1 วัดบ้านวังตะเฆ่ วังตะเฆ่ 1 5 - - 5 

2 สำนักสงฆ์บ้านวังตะเฆ่ วังตะเฆ่ 1 2 - - 2 

3 สำนักสงฆ์บ้านวังกะทะ วังกะทะ 2 1 - - 1 

4 วัดบ้านวังอ้ายจีด วังอ้ายจีด 3 4 - - 4 

5 สำนักสงฆ์บ้านท่าโป่ง ท่าโป่ง 4 5 - - 5 

6 วัดบ้านหัวสะพานบนเขา หัวสะพาน 6 2 - - 2 

7 วัดบ้านหัวสะพาน หัวสะพาน 6 2 - - 2 

8 วัดบ้านโนนสำราญ โนนสำราญ 7 2 - - 2 

9 สำนักสงฆ์เขาสะแบ็ง โนนสำราญ 7 1 - - 1 

7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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ที ่ ชือ่ศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง จำนวนพระสงฆ์ 

บ้าน หมู่ที่ พระ เณร ชี รวม 

10 วัดบ้านโนนม่วง โนนม่วง 8 6 - - 6 

11 วัดบ้านหลังสัน หลังสัน 9 3 - - 3 

12 วัดป่าเกษมสันต์ วังน้ำเขียว 10 3 - 2 5 

13 วัดบ้านปากดง ปากดง 11 5 - - 5 

14 วัดศรีประเสริฐ แจ้งวังทอง 12 3 - - 3 

15 วัดบ้านแจ้งวังทอง แจ้งวังทอง 12 3 - - 3 

16 วัดบ้านวังอุดม วังอุดม 13 4 - - 4 

17 วัดบ้านวังกะทะ วังกะทะ 14 7 - - 7 

18 วัดบ้านใหม่เจริญผล ใหม่เจริญผล 15 5 - - 5 

19 วัดบ้านศรีสง่า ศรีสง่า 16 6 - - 6 

รวม 69 - 2 71 

 

7.2  ประเพณีและงานประจำปี 
-  งานนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลอง 

     /ประเพณีวันขึ้นปีใหม่      ประมาณเดือน มกราคม 

-  งานบุญพเวส          ประมาณเดือน  กุมภาพันธ์ 
-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน   ประมาณเดือน พฤษภาคม 

-  ประเพณีวันสงกรานต์/งานเจ้าพ่อขุนอินทร์ ประมาณเดือน เมษายน 

-  งานบุญบั้งไฟ     ประมาณเดือน เมษายน 

-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา   ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม   
-  ประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

7.3  ภมูิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทอเสื่อจาก
ต้นกก  สานแห 

  ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน และบางส่วนพูดภาษาโคราช 

    7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

  ประชาชนในตำบลวังตะเฆ่ได้มีสินค้าพื้นเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น อาหารป่าและสินค้า
ตามฤดูการ เช่น เห็ด  อึ่งอ่าง  ผักหวาน หน่อไม้ ฯลฯ 
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8.1 น้ำ ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบ หนองน้ำสาธารณะ  ซึ่งจะต้องนำมา
ผ่านกระบวนการของระบบประปา  

8.1 ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ลักษณะของไม้/ป่าไม้  มีลักษณะป่าไม้ผลัดใบ 
คือป่าที่มีต้นไม้ซึ่งจะผลัดใบในฤดูแล้งเมื่อต้นไม้ขาดน้ำ บริเวณท่ีเป็นที่ราบหรือเชิงเขาที่มีดินแห้งหรือเป็นดินลูกรัง
หรือหินกรวดลูกรัง ซึ่งเป็นดินโปร่งถ่ายเทน้ำได้ดี เป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดความสูง ปานกลางหรือต่ำและมีหญ้า
สูงเป็นพันธุ์ไม้ปกคลุมดินกับมีไม้พุ่มชนิดต่าง ๆ  มีไม้ป่าเบญจพรรณด้วย เช่น ไม้เต็ง ไม้รั ง ไม้พลวง ไม้เหียง ไม้
ชิงชัน ไม้ยาง ไม้พยุง ไม้กราดหรือสะแบง เป็นต้น ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ   

8.3 ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่มีพ้ืนที่ติดระหว่างเขตเขาบังเหย 

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ป่าไม้มีพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ
จำนวนมาก พื้นที่สาธารณะประโยชน์  พื้นที่ สปก. 4-01  ที่ไร่ นา สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า ตามลำดับ และ 

มีทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ น้ำฝน น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน 
มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นเขตป่าสงวนฯ  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ      

 

*************************************************** 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ส่วนที่ 22  

  

 
 

 

 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2580)   

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ  ให้
สอดคล้องและบรูณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2560
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะ 

อันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่ อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
1. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็น
ต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อปีในช่วงเวลา
เกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมี
ปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน  ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์
ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ  ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลัก
เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความ
มั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่ อมโยงในภูมิภาค
และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืนๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจ
เป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
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ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศ  และบรรษัทข้ามชาติ  จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ  ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ
เปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น 

แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  2574จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทย
จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและ
การบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 

   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  

โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  

ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทย
จะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมี
แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน 

ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย  

   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหาร
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และน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ  มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ ดังกล่าวที่แต่ละ
ประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ทำให้การเป็นสังคมสี เขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความม่ันคงด้านพลังงานและ
อาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและ
เข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ  ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วน
ของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
สินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของ
โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น  อาจ
นำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
รองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  
โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะ
งานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น  หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานใน
ปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ  ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผล
ให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 

   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 

ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่ เป็นการ
ดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่า
ทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
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กฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมี
การพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย  ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

รวมทัง้การให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการ
สร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการ
พัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการ
แข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ 

โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 

   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือ
ยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
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ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 

มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 

ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 

นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
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ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 

(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ 
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

(4) โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
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(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศั กยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์

(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ 

4.4 ยุทธศาสตร์... 
4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ
การจัดการตนเอง 

4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

(4) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

(5) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 

(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 

(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตัิต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
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 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  13  (พ.ศ. 2566 – 2570)  โดยมุ่งพัฒนา  4  ด้าน  ได้แก่   

1. ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy)   
2. ด้านสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค High Opportunity Society   
3. วิถชีีวิตที่ย่ังยืน (Eco-friendly Living)   
4. ด้านปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's 

Transformation)               1. เศรษฐกิจ... 
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1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

1. กรอบทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

    1.1 บทบาทของภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานการผลิตการเกษตรทั้งข้าว อ้อย 

โรงงาน มันสำปะหลัง และเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของประเทศ รวมทั้งมีทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ  

เหมาะสม กับการเชื่อมโยงทั้ งในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่หลากหลายและมี 
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่มีความสามารถเฉพาะทางที่โดดเด่น แต่มีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลน น้ำ 
ดินคุณภาพต่ำ ประสบอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจนและคุณภาพชีวิต  ดังนั้น การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานโดยใช้ ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน  บ้านในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ  

 1.2 ทิศทางการพัฒนาภาค ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็น “ศูนย์กลาง 
เศรษฐกิจ ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” โดยพัฒนาภาคเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่ เพ่ือต่อยอดไปสู่  เศรษฐกิจ 
ชีวภาพ เชื่อมโยงการค้า การลงทุนในภูมิภาค ตามแนวคิดการเป็นฐานการผลิตของประเทศที่เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นประตูเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือสร้างโอกาสในการเพ่ิมขีดความสามารถใน การแข่งขันและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (NE Direction) ที่ให้
ความสำคัญกับการพัฒนา 3G ได้แก่ Green พัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ พัฒนาโมเดลเศรษฐกิจสู่การ
พัฒนาที่ยั่ งยืน (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสี เขียว หรือ  Bio CircularGreen 

Economy) และการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน Growth โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการพัฒนาศูนย์กลาง
บริการทางการแพทย์ พัฒนาเศรษฐกิจ ฐานราก ท่องเที่ยวชุมชน และยกระดับ คุณภาพชีวิต และ Gate ใช้โอกาส
จากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ชายแดน ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาการค้า  การลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิ
สติกส์  
  1.3 เป้าหมายรวม  

   1.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัว เพ่ิมข้ึน  

   1.3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือลดลง  
  1.4 แนวทางการพัฒนา  

  การกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับหมุด 

หมาย การพัฒนาประเทศตามกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 พร้อมทั้งพิจารณา โอกาส ศักยภาพ ปัญหา และ
ข้อจำกัด ของภาค เพ่ือกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาไปสู่ “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”
โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ภายใน
ภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ และการแสวงหาโอกาสการนำความรู้ทุน เทคโนโลยี และนวัตกรรม
มาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
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  1.4.1 พัฒนาภาคเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่เพื่อต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ 

  (1) พัฒนาข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ ทุ่งสัมฤทธิ์ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆให้ได้ 
มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ โดยพัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป และจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ
เกษตรชีวภาพทั้งระบบ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตและแปรรูป โดยใช้ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพือ่เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

  (2) ส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง อาทิ พืชผัก ไม้ผล และสมุนไพร โดยจัดทำฐานข้อมูล
พ้ืนที่ปลูกเพ่ือการบริหารจัดการ ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปพืชที่สำคัญ ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตาม
ระบบมาตรฐานการเกษตรและตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพืช
สมุนไพร รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง 

  (3) ส่งเสริมการเลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการ
ปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการ
จัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาด
ไปสู่อาเซียน 

  (4) ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาควิชาการในการสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรกรต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้สถาบันการศึกษา และ
สถาบันวิจัยในภาคให้มีบทบาทเป็นฐานทางวิชาการสนับสนุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลที่กระจายอยู่ทุกพ้ืนที่ถ่ายทอดความรู้ และนำการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

  1.4.2 บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนา 
  (1) จัดหาแหล่งน้ำและขยายพ้ืนที่ชลประทานในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือ

รองรับการเติบโตของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พร้อมกับนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ สำหรับภาคเกษตรในระดับไร่นา ขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และโคกหนองนา
โมเดล เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ในฤดูแล้ง 

  (2) บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ โดยดำเนินการในระดับลุ่มน้ำให้
มีความสมดุลระหว่างการใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
และมีการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและ
ภัยแล้ง 

  1.4.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน อาทิ 
ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เป็นต้น 

  (1) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย โดยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสร้าง
นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าสินค้า สร้างอัตลักษณ์และคุณค่าของผ้าทอชัยภูมิ โดยสร้างเรื่องราวของลวดลายสีสันเชื่อมโยง
กับวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพสินค้า ออกแบบ สี ลวดลาย ตราสัญลักษณ์ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ตลอดหว่ง
โซ่การผลิตให้หลากหลาย 
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  (2) พัฒนาผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ในการออกแบบและการจัดการสินค้า
ให้ทันสมัย พัฒนาระบบตลาด สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
กับภาคอุตสาหกรรม 

  (3) ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ พัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่การ
ปลูกหม่อน ฝ้าย เลี้ยงไหม แปรรูป การสร้างเรื่องราวให้เชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการ
ดำรงชีวิตแบบพ้ืนถิ่น 

  1.4.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงระหว่างเมือง 
  (1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระหว่างเมือง เช่น นครราชสีมา ขอนแก่น ลพบุรีเพชรบูรณ์

ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
  (2) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย 

ให้มีความพร้อมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงาน โครงการและ
มาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ CIQ ทีไ่ด้มาตรฐานสากล 

  (3) พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ใน
พ้ืนที่จังหวัดหนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เกิดความเชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ อาทิ  พ้ืนที่
ภาคเหนือตอนล่าง พ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) เพ่ือเชื่อมโยงไปยัง สปป. ลาว 
เวียดนาม และต่อเนื่องไปยังจีนซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก และเชื่อมโยงกับพ้ืนที่เขต พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) โดยมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงทั้งทางบก ทางรถไฟ ทางอากาศ สู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมระบบราง ท่าเรือบก (Dry Port) 

  1.4.5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน 

  (1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่  โดยส่งเสริม
ชุมชน ในการสร้างสรรค์กิจกรรม อาทิ ท่องเที่ยวสุขภาพ เทศกาลประจำถิ่น โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
ชุมชน และเมืองเก่า พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่าง ๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง
(Storytelling) 

  (2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ โดยบูรณาการกิจกรรมแผน
ท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และเชื่อมโยงสู่ประเทศลาว เพ่ือเพ่ิม ระยะเวลา
พำนักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่
สร้างจากทุนทางวัฒนธรรม พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการการท่องเที่ยววิถีใหม่ รักษามาตรฐานการให้บริการ 
จัดทำกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนนักท่องเที่ยวอย่างเป็น
ระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว 

  (3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยพัฒนาแหล่ท่องเที่ยว
และพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการมัลติมีเดีย หรือ
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กิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุก รื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือ
ขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ ปรับปรุงสิ่ งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณา
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้
บ่อยครั้ง 

  (4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแลความ
ปลอดภัย ให้นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะ
เครือข่าย เพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่าง
ภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่นทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้าน 
ภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มี
คุณภาพดี โดยเน้นการให้บริการด้านอาหารพ้ืนถิ่นที่สะอาด ปลอดภัย รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

  1.4.6 ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานและแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มี
รายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

  (1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มี
ที่ดินทำกินของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
ยกระดับฝีมือและอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ ตามแนวทางโคกหนองนา
โมเดล และเกษตรทฤษฏีใหม่ 

  (2) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่พ่อแม่
หรือผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นการ
พัฒนาเด็กในช่วง 0 - 3 ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน sustainable development goals (SDGs) 

จังหวัดชัยภูมิได้มีการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละเป้าหมาย โดยการเผยแพร่
องค์ความรู้ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเด็ก
และเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพ้ืนที่ 

   แผนพฒันากลุ่มจังหวัด 

   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) 
  กลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้วัดทำโครงการวัดทำ แผนยุทธศาสตร์ 
การ พัฒนากลุ่มวังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มวังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) เป็นที่ปรึกษา
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้วิเคราะห์ และวัดทำภาพอนาคตของกลุ่มวังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ดังนี้   
  โดยมีวิสัยทัศน์ คือ 

    “ศูนยก์ลางโลจิสติกส์ การค้า การลงทุน เกษตร อตุสาหกรรม ท่องเที่ยว และการบริการในระดับสากล ” 

  มีประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพ่ือส่งเสริม
การค้าการลงทุนทั้งในภาคประเทศ และต่างประเทศ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและยกระดับนวัตกรรมแปรรูปการผลิตที่เอ้ือต่อการตลาด
ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับการลงทุนการผลิต 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม กีฬานันทนาการ และเชิง
นิเวศน์สู่มาตรฐานสากล 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วถึงและมีภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างยังยืน
เพ่ือสุขภาวะที่ดีของคนในกลุ่มจังหวัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

   แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ(พ.ศ. 2566 – 2570) 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  

    ตำแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดชัยภูมิ 

    1. เป็นฐานการผลิตและศูนย์กลางสินค้าเกษตรที่เข้มแข็งและย่ังยืน 

  2. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง 
    3. เป็นเมืองแห่งความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
    4. เป็นเมืองท่ีสังคมมีคุณภาพมั่นคงและปลอดภัย 

  

   วิสัยทัศน์  จังหวัดชัยภูม ิ ระยะ  5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

 

 

 

 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจมหาภาค 

2. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

4. พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

“เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพอย่างยั่งยืน” 
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เป้าประสงค์รวม 

  1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม 

  2. สถานที่ท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐาน 

  3. การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลกับการพัฒนา 

  4. ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มั่นคงและปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

  2. การบริหารจัดการ การท่องเที่ยว 

   3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 

   4. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

1. อัตราการขยายตัวของ GPP เพ่ิมข้ึน 

2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร 

3. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จาการท่องเที่ยว 

4. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึน 

5. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง 
6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทุกระดับเพ่ิมข้ึน 

7. ร้อยละของประชากรที่มีอยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 
8. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดลดลง 
9. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดชัยภูมิเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขนัได้อย่างย่ังยืน 

 เป้าประสงค์ 
  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและการะจายอย่างเหมาะสม 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม 

2. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

3. รายได้ของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. เพิ่มข้ึน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การบริหารจัดการ การท่องเที่ยว 

  เป้าประสงค์ 
1. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

2. สถานที่ท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐาน 

3. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

4. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 

  เป้าประสงค์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลกับการพัฒนา 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึนอย่างยั่งยืน 

2. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 

3. ระดับความสำเร็จในการผลิตและการบริหารจัดการพลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึนอย่างมีส่วนร่วม 

4. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง 
  เป้าประสงค์ 
  ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และปลอดภัย 

  เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง 
2. ผลการทดลองทางการศึกษาระดับชาติ ทุกระดับเพ่ิมขึ้น 

3. สัดส่วนของคนจนลดลง 
4. ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาญากรรมในพ้ืนที่ 

  กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

3. การพัฒนาความมั่นคงและความปลอดภัยของสังคม 

 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชยัภูม ิ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ รักษาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ  ปกป้องสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  สานต่อแนวทางพระราชดำริ  ด้าน
การศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดยปัจจุบันมี
รายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ดังนี้  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2566-2570 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม 

แหล่งผลิตอาหาร พลังงานทดแทนสำคัญ และเป็นสังคมที่มีคุณภาพ” 

 

  พันธกิจ 

    1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

    2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

     3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 

    4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

    5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

    6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 

    7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ  
 เป้าประสงค์หลัก 

    1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

     2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 

    3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
    4. เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 

    5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 

    6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

    8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคม
อาเซียน 

    9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 

    10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ สามารถนามากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 

   2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 

  มาตรการ และแนวทาง 
  มาตรการที่ 1.1 สร้างเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ 
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  แนวทาง 
   1.1.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน ดึงดูดครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมดาเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ 
   1.1.2 ขยายรูปแบบการศึกษา ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศไปสู่เขตการศึกษาอ่ืน ๆ 

ในจังหวัดชัยภูมิ 
   1.1.3 สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

   1.1.4 จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาส 

ศึกษาต่อ และกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
  มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้นและ
ส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

  แนวทาง 
   1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมข้ึนเพ่ือดึงดูดให้บุคลากร
ที่มีความโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ 
   1.2.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนาตนเองด้านการศึกษา 
   1.2.3 เสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   1.2.4 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพื่อนามาถ่ายทอดให้แก่
เยาวชนจังหวัดชัยภูม ิ

  มาตรการที ่1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ 

  แนวทาง 
    1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการเรียนการสอน
ในทุกพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียนและผู้ปกครองอย่างเป็น
ระบบผ่านโครงการ Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพ่ือ
ก้าวสู่อาเซียนและมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงชั้นเรียน 

   1.3.2 ส่งเสริมการนาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานและสถานศึกษา 

   1.3.3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนสาหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน 

   1.3.4 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการ
สอน 

   1.3.5 ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและ
บุคลากรรองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของ
จังหวัดชัยภูมิ 
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  มาตรการที ่1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  แนวทาง 
   1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษานาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างองค์ความรู้
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

   1.4.3 สร้างเวทีวิชาการเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและ
เยาวชนในพื้นท่ีทุกระดับ 

   1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน 

   1.4.5 จัดให้มีพ้ืนที่ภายในสถานศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้วัฒนธรรม 

   1.4.6 พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการปฏิบัติจริง 
   1.4.7 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรการที ่1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  แนวทาง 
    1.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ“วิถี
ชุมชนชาวชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

    1.5.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการนาศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาเป็น
ส่วนประกอบสำคัญท่ีเยาวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้ 
    1.5.3 ส่งเสริมผู้นาชุมชนในการเป็นแกนนาในการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในวาระ
และโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
    1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับวิถีการ
เรียนรู้ของประชาชน 

 

  มาตรการที่ 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่น 

  แนวทาง 
   1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิให้
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

   1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานในระดับประเทศและต่างประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   1. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
   2. รายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน 
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   3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
  มาตรการ และแนวทาง 
  มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ 

  แนวทาง 
   2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของ 
คนในชุมชนและท้องถิ่น 

   2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 

   2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ 

   2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 

  มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  แนวทาง 
   2.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้ 
แนวคิด “การตลาดนาการผลิต” 

   2.2.2 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิ เช่น ข้าวหอมดง ผ้าจาก 

ใยสับปะรด บรรจุภัณฑ์หมาก ผ้าไหม สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน หม่า เป็นต้น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของ 
ฝากที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ 
   2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิม โดยพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีข้ึน ทั้งนี้ เน้นการสร้างความแตกต่างความ 

แปลกใหม ่และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

   2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างเอกลักษณ์ใน 

การผลิตสินค้าของชุมชนและท้องถิ่น 

   2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการ 

นาองค์ความรู้สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

   2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการ 

ลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดยใช้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
   2.2.7 สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์ 
   2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 

แปรรูป และผู้จาหน่าย 

   2.2.9 ส่งเสริมการเพ่ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ ๆ โดยเน้นการ 

เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัด 

   2.2.10 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขนัได้ใน 

ระดับประเทศ 
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   2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพ่ือเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 

  มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติดในพื้นที่ 
  แนวทาง 
   2.3.1 ส่งเสริมการดาเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชนในชุมชน 

   2.3.3 ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมสำหรับ
การอยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ 

   2.3.4 สร้างความตระหนักในความสำคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความสัมพันธ์อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 

   2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้นาชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องใน
ท้องถิ่น 

   2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้เข้มแข็ง 
   2.3.8 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและ
เยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น 

   2.3.9 จัดทาสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึก ให้แก่ ประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

   2.3.10 จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

   2.3.11 จดักิจกรรมในการบาบัด รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ติดตาม ดูแลผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยา 
เสพติด รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบาบัด รักษา ฟ้ืนฟู ผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด 

   2.3.12 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่ง
อำนวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ทีท่ันสมัย เพ่ือการออกกาลังกายของคนในชุมชนและท้องถิ่น 

   2.3.13 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจาศูนย์และ สนาม
กีฬาอย่างเหมาะสม 

  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 

   2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 

   3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากข้ึน 

  มาตรการ และแนวทาง 
  มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย และ 

มันสำปะหลัง 
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  แนวทาง 
   3.1.1 ส่งเสริมการนาผลงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผลผลิตต่อไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันสาปะหลัง 
   3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพ่ือการเพิ่มผลผลิต 

   3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิมเพ่ือให้เกิด
การยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากขึ้น 

   3.1.4 สรรหาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริม
การเกษตร เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ 
พริก ยางพารา โค เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 

  แนวทาง 
   3.2.1 สง่เสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิว และไก ่

บ้านโคราช ในชุมชนและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยดาเนินการในรูปแบบสหกรณ์ 
   3.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงชาแหละโคเนื้อโคราชวากิว ที่มีอยู่ในพ้ืนที่กลุ่ม 

จังหวัดนครชัยบุรินทร ์
   3.2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้การแนะนาเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   3.2.4 กำหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการบริหารจัดการ 

เพ่ือการเพ่ิมมูลค่า 

   3.2.5 ส่งเสริมการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพชืมาส่งเสริมการผลิตลด 

ต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริก และยางพารา 

  มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 

  แนวทาง 
   3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความ 

ต้องการของตลาด โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ 

Northeastern Food Valley ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านการส่งออกอาหาร 
ปลอดภัย 

   3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ 

   3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัย 

ของจังหวัดชัยภูมิ 
  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน 
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   2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้น 

  มาตรการ และแนวทาง 
  มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัด 

ชัยภูมิให้เป็นรูปธรรม 

  แนวทาง 
   4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และแข่งขันได้ 
ในระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากข้ึน 

   4.1.2 สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโด เช่น การประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ที่
โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ 

   4.1.3 สร้างเวทีเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้งโดยความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ใน 9 เทศกาลสำคัญของ
จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น 

   4.1.4 สนับสนุนการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มาเป็นเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

   มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐาน 

มีความปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
   แนวทาง 
   4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้ามา
ลงทุนด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม
รองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

   4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอ้ือต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในทุก
พ้ืนที่ 
   4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วนราชการใน
การอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ 
   4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพ้ืนที่ในการปรับปรุงเส้นทาง
และพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางท่ีเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ให้สวยงามและโดดเด่น เพ่ือเพ่ิมจุดเด่นของ
แหล่งทอ่งเที่ยว 

   4.2.5 จัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้าใหญ่ที่กาลังจะพัฒนาขึ้นเพ่ือให้เป็น
ถนนสายท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 

   4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าบึงละหาน บึงซึกวึก ป่า
ปรงพันปี ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ อาท ิพิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกดาบรรพ์และโลกล้านปี อุทยานผักพ้ืนบ้าน ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 
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   4.2.7 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและหน่วยงานที่
ดูแลป่าไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
   มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคงความ
เป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

   แนวทาง 
    4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ซ่ึงบ่งบอกถึงถิ่น 

กำเนิด รากฐาน และสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น 

    4.3.2 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถดึงดูดนักทอ่งเที่ยวให้เป็น
รูปธรรม 

    4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จำหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าทาง
วัฒนธรรม และสินค้าอ่ืน ๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มีอัตลักษณ์
เฉพาะ 

    4.3.4 จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยวที่
ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 

   มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและ
ศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล 

   แนวทาง 
    4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่น 

ของจังหวัดชัยภูมิในแต่ละพ้ืนที่ และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศและ
ประชาคมโลก 

    4.4.2 ส่งเสริมการนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีดีงาม
ของท้องถิ่นมาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพ่ือนาไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยวในเชิงจิตใจ โดยจัดทาเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัส
กับสถานที่จริงตามประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล 

    4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมูบ่้านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของ
ชาวชัยภูมิ ในอดีตที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้ 
    4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการนา
เสนอในเชิงประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ 

   มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับสำคัญของประเทศ 

   แนวทาง 
    4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับ
สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่ 
    4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้
ดอกไม้ประดับระดับประเทศ 
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    4.5.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือสนับสนุนการนามาเสริมสร้าง
ภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพ่ือส่งออกจาหน่ายทั่วประเทศ 

    4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม้” ของประเทศ 

   มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   แนวทาง 
    4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตรากาลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือให้เป็นกลไกสำคัญในการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
    4.6.2 จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งบุคลากรของ
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นท่ีท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง 
    4.6.3 ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว 

ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง 
และมีขีดความสามารถสูงขึ้น 

    4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นท่ีท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

    4.6.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว ของจังหวัดเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
     1. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน 

     2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายพลังงานทดแทน 

     3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 
   มาตรการ และแนวทาง 
   มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

   แนวทาง 
    5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกใน
ท้องถิ่นและชุมชน 

    5.1.2 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชน
ที่มีความพร้อม เพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์ 
    5.1.3 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปใช้ประโยชน์ในด้าน 
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การเกษตร เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าในการสนับสนุนการทางานของระบบการให้น้าพืชแบบน้าหยด เป็นต้น 

    5.1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงานและร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี เพ่ือ
ผลิตบุคลากรด้านพลังงาน มาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 

   มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 

   แนวทาง 
    5.2.1 วางแผนและกำหนดพ้ืนที่สาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่าง
ชัดเจน 

    5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการนาผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตร
ไปสู่ภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 

    5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพ่ือให้สามารถวาง
แผนการพัฒนาการผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 

    5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการนาผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนเพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 

   มาตรการที่ 5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงาน 

ทดแทน 

   แนวทาง 
    5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล 

เป็นต้น 

    5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องในการดาเนิน
การผลิตไฟฟ้าของชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลม และกฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น 

   มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

   แนวทาง 
    5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของพลังงานในการ 

พัฒนาท้องถิ่น และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 

   การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
    1. มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 
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   มาตรการ และแนวทาง 
   มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเป็นศูนย์กลางทาง การตลาด
และโลจิสติกส์ในภูมิภาค 

   แนวทาง 
    6.1.1 กำหนดให้อำเภอจัตุรัสเป็นเขตการพัฒนาพิเศษ 

    6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิสติกส์
จากประเทศไทยและจากประเทศในประชาคมอาเซียน 

    6.1.3 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่าง 
ประเทศไทยกับประเทศในประชาคมอาเซียน 

    6.1.4 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการ
เข้ามาบริหารจัดการ 

    6.1.5 จดัระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มี 
ประสิทธิภาพสูง 
   มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่น 

ให้เชื่อมต่อกับส่วนกลาง 
   แนวทาง 
    6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพื่อการ
ขนถ่ายสินค้าเกษตรสู่ตลาดกระจายสินคา้ส่วนกลาง 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและ 

ยั่งยืน 

   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   1. มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน 

   2. ปริมาณน้าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

   3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 
   มาตรการ และแนวทาง 
   มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ้านวนเพิ่มข้ึน 

   แนวทาง 
    7.1.1 กำหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ท่ีชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟู 

    7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของ
การรวมกลุ่มเปน็ “ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่า” 

    7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูและการดูแลทรัพยากร
ป่าไม้อย่างมีคุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน 
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    7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม ้อย่างมีคุณภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

    7.1.5 จัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค์สร้างจิตสานึกให้กับชุมชนตระหนักในความสำคัญของ
ป่าไม ้กับผลกระทบจากการทาลายป่าอย่างต่อเนื่อง 
    7.1.6 สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
   มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มี 
แหล่งน้าขนาดใหญ่และแหล่งน้าชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้าในภาคการเกษตร 

   แนวทาง 
    7.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความสำคัญ
และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งน้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ 
    7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครฐั เอกชน และภาคประชาชนเพื่อสะท้อนความต้องการ
ที่เป็นเอกภาพของชาวชัยภูมิ ในความจาเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่ของจังหวัด 

    7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพ่ือใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้าขนาด
ใหญ่และแหล่งน้าของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด 

    7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งอ่างเก็บน้า” เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่มีแหล่งน้ำ
สำรองเพ่ือรองรับในช่วงฤดูท่ีมีปริมาณน้ามากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้า 

    7.2.5 วางแผนพัฒนาพื้นทีแ่หล่งน้าขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่นมี
จุดแวะพักผ่อนระหว่างทาง เพ่ือเอ้ือต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ 
    7.2.6 บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานสาหรับภาคการเกษตร
และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้าสู่ภาคการเกษตร 

    7.2.7 พัฒนาแหล่งน้าเดิม แหล่งน้าธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งน้าใหม่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้า รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
    7.2.8 พัฒนาระบบส่งและกระจายน้าเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

   มาตรการที่ 7.3 การน้าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ 

และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

   แนวทาง 
    7.3.1 ส่งเสริมการนานวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มา
ใช้ในการกาจัดขยะชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในชุมชน 

    7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและ
ของเสีย 

    7.3.3 เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและ
มลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

    7.3.4 สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและ
นำ้ท่วม 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
    1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 

    3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   มาตรการ และแนวทาง 
   มาตรการที่ 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   แนวทาง 
    8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อ
ระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
    8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

    8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการทางาน และการพัฒนา
ให้มีลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

    8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาค
ประชาชน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานขององค์กร 

    8.1.5 นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการใหบ้ริการ 

    8.1.6 พัฒนาดัชนีชี้วัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคล 

    8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการ
บริหารท้องถิ่น 

   มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   แนวทาง 
    8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

    8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพ่ือการ
เผยแพร่ข่าวสารให้กับประชาชน 

    8.2.3 จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ 

 

   มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
   แนวทาง 
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    8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากาลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้อง
และเอ้ือต่อการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

    8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้นโดยพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง 
    8.3.3 พัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ ด้านภาษรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซีย 

 

 

  

 

2.1  วิสัยทัศน ์

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดม
คติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

          
 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  5 ด้าน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง 
 2.3 เป้าประสงค์ 

1. เด็ก เยาวชนและประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 

2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่าอย่างยั่งยืน 

  3. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในตำบลลดลง 
4. รายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน 

5. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 

“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มีมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจที่ม่ังคั่ง  
สืบสานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน  

ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพชีวิตท่ีม่ันคง” 
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6. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 

7. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 

8. รายได้ภาคการเกษตรต่อครัวเรือน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากข้ึน 

9. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่ตำบลวังตะเฆ่มากข้ึน 

10. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้น 

11. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน 

12. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 

13. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในตำบลให้เชื่อมต่อกับส่วนกลาง 
14. มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น 

15. ปริมาณน้ำเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

16. ปัญหาปริมาณขยะของชุมชนลดลง 
17. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
18. บุคลากรของ อบต.วังตะเฆ่ มีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 

20. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 2.4 ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนทีไ่ด้รับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

2. ระดับผลการประเมินความคงอยู่ และการสืบสานคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ร้อยละของประชาชนมีขีดความสามารถที่เหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือป้องกัน
 และแก้ไขปัญหาสังคม 

4. ร้อยละของประชากรวัยเรียน ได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ 

5. ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานและทั่วถึง 
6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน 

7. ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
8. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตภาคการเกษตร 

9. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันสำปะหลังและอ้อย 

10. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 

11. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว 

12. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากสินค้าและบริการท่องเที่ยว 

13. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

14. ร้อยละของชุมชนที่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
15. สัดส่วนของประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของพลังงาน 

16. จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ 
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17. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 

18. จำนวนปริมาณการขยายเขตการบริการประปา 

19. สัดส่วนของพ้ืนที่ป่า ต้นไม้ในเขตตำบลเพ่ิมขึ้น 

20. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

21. ร้อยละของปริมาณน้ำที่ใช้ในภาคการเกษตรมีเพียงพอ และครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรเพ่ิมมากขึ้น 

22. ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

23. ระดับผลการประเมินสมรรถนะ (Competency) เฉลี่ยของบุคลากรของ อบต. 
24. ระดับผลการประเมินการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

25. ระดับผลการประเมินผลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 

1. พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
2. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด 

และตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 

3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังตะเฆ่ให้สามารถทำงานได้แบบมืออาชีพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ และการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ให้มีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ให้มีศักยภาพในการ
จัดบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

6. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพคน ในทุกมิติ ทั้งทาง
ร่างกาย  จิตใจ  ความรู้ ความสามารถทักษะประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการดำรงชีวิต เพ่ือนำไปสู่ความ
เข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 

8. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน 

 2.6 กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

  แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมของ
ตำบลวังตะเฆ่  รวมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกระดับ 

แนวทางที่  2  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 
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     แนวทางที่  3  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก
ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลาง
เพ่ือการขนถ่ายสินค้าเกษตรสู่ตลาด 

แนวทางที่  2  ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/สะพาน/ ทาง
น้ำ/ ท่อระบายน้ำ 

แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต 

แนวทางที่  1  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

     แนวทางท่ี  2  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี  วันสำคัญของชาติ และด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางท่ี  3  การพัฒนาและส่งเสริมสุขอนามัย 

แนวทางที่  4  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการละเล่นกีฬานันทนาการ  การพักผ่อน
หย่อนใจและจัดให้มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง 

แนวทางที่ 5  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 

  แนวทางที่  6  สร้างชุมชนเข้มแข็ง มี เอกภาพและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติดในพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางท่ี  2  การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและ
สิ่งแวดล้อม 

    แนวทางที่  3   เสริมสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในการจัดการ
ขยะและมลพิษ สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

    แนวทางท่ี  4   ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง 
แนวทางที่  1  การส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถ

ในการพัฒนา 
  แนวทางท่ี  2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  
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 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  จะพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพประชาชน  

ในทุกมิติ  ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  ความรู้ ความสามารถทักษะประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการดำรงชีวิต  
เพ่ือนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคมจะพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำของ
ประชาชน  โดยดำเนินการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร  ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ไป
พร้อมกัน  การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรจะเป็นการต่อยอดจากศักยภาพของตำบลวังตะเฆ่                      
ที่มีอยู่แล้ว  คือการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร  ระบบชลประทาน  ระบบการผลิ ตทาง
การเกษตร  เพ่ือสร้างมูลคา่เพ่ิมในขณะที่ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจะเน้นการน้อมนำ
แนวทางการดำเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนใส่ใจคุณภาพสิ่ งแวดล้อม                   
และสังคม มีคุณภาพชีวิตให้มั่นคง 
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 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand แ ล ะ Trend ปั จ จั ย แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิ เคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
-  มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด มีผลผลิตทางการเกษตร

หลากหลาย เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด ทุเรียน มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหาร  
-  มีสถานที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเพื่อการสร้างงานและเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน  
   -  มีความร่วมมือที่ดีของบุคลากรภาครัฐและเอกชนที่มีความเข้มแข็ง  
   -  มีผลิตภัณฑ์โอท็อปที่สร้างชื่อเสียงให้ตำบล  
    -  มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
   -  ระบบชลประทานไม่เพียงพอ 

            -  ขาดการบูรณาการในการบริหารจัดการน้ำ 
   -  สินค้าแปรรูปทางการเกษตรไม่มีคุณภาพและไม่มีตลาดรองรับเพียงพอ 

     -  ขาดการพัฒนา ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
    -  ขาดการบริหารข้อมูลที่ทันสมัย 

    -  องค์กรไม่มีความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

    -  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชน 

    -  กฎระเบียบไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในบางด้าน     -   
โอกาส  (O : Opportunity)   

    -  รัฐบาลกระจายอำนาจและงบประมาณเพ่ือการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากข้ึน   
   -  เพ่ือศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเครือข่ายเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพ
ชีวิตและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพึ่งตนเองและลด ปัญหา
ความยากจนของประชาชนในตำบลอย่างบูรณาการ  
   -  มีตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตรอย่างเพียงพอ  

-  กฎระเบียบเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากข้ึน  
-  แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 



52 

 

 

 

 

 

อุปสรรค  (T : Threat)   
   -  ภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึนเมื่อเทียบกับจำนวนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ 

   -  ราคาน้ำมันเชื่อเพลิงรวมทั้งราคาปัจจัยการผลิตในภาคการเกษตรมีราคาสูงขึ้น ส่งผล
กระทบต่อตน้ทุนการผลิตและคุณภาพการผลิต  

-  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามโลกาภิวัฒน์ ทำให้มี
ผลต่อการจ้างงาน การผลิต การบริโภค การลงทุนในท้องถิ่น  

- นโยบายของรัฐไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของท้องถิ่น  
- กฎระเบียบบางฉบับไม่สอดคล้องกับความต้องการ  

   - การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น  ความรับผิดชอบ
เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน 
เนื่องจากจำกัดดว้ยอำนาจหน้าที่และจำนวนงบประมาณที่มีจำกดั 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่นั้น  ได้
ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
   การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ องค์การบริหารส่วนตำบล 

   - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

    เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งม ุ่งเน้นให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ส่งเสริมด้านการทำเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้ได้อาหาร
ปลอดภัย มีแปรรูปเพ่ิมมูลค่า จัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีพประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างทั่งถึง เพื่อพัฒนา
จากระดับครัวเรือนให้มีมาตรฐาน ที่นำเอาเทคโนโลยี ตลอดจนม ุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น  และต้องเร่งบูรณาการ
ร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติไทรทอง และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติอ่ืนๆ   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      เพ่ือที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มีเส้นทางผ่านเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ต้องให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยว หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำเป็น เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนา
ถนนเพ่ือการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นลักษณะการอนุรักษ ์

  3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวติ 

    องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ให้ความสำคัญ การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้านในท้องถิ่น 
และส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น 
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เนื่องจาก อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานแฝงที่เข้ามาทำงานใน
พ้ืนที่มากข้ึน ปัญหาด้านสาธารณสุขท่ีสำคัญ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19 โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs 

ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆ ที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การ
แพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุการเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ และอาจมีนายทุนเข้ามาทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอ่ืนๆ ปัญหาขยะมูลฝอย และการปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำห้วย ที่จะ
ก่อให้เกิดผลมลพิษต่อไป 

  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง 
   ปัญหาการบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ

เพ่ือให้ประโยชน์สุขแกป่ระชาชน การจัดช่องทางรับความคิดเห็นของประชาชน ข้อร้องเรียนของประชาชน การให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา    

 

************************************ 



ส่วนที่ 3  
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนท่ี 3  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

หน่วยงาน
สนับสนุน

1 1.8 การศาสนา วัฒนธรรม

ส านักปลัด

2 ส านักปลัด
ส านักปลัด

กองช่าง ส านักปลัด
กองช่าง กองส่งเสริมการเกษตร

3 3.1 บริหารท่ัวไป
3.2 รักษาความสงบภายใน

กองการศึกษาฯ

ส านักปลัด
กองช่าง 

ส านักปลัดฯ

ส านักปลัดฯ
กองช่าง

งบกลาง 3.12 งบกลาง

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว บริการชุมชนและสังคม กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
และนันทนาการ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

กองส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร

กองช่าง กองช่าง

1.9 อุตสาหกรรมและการโยธา

การเศรษฐกิจ 1.10 การเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร กองช่าง
กองการศึกษาฯ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน บริหารท่ัวไป 2.2 รักษาความสงบภายใน กองช่าง
บริการชุมชนและสังคม 2.6 เคหะและชุมชน กองช่าง

การเศรษฐกิจ 2.9 อุตสาหกรรมและการโยธา
2.10 การเกษตร

การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดฯ กองสวัสดิการสังคม
สังคมและคุณภาพชีวิต กองช่าง

บริการชุมชนและสังคม 3.3 การศึกษา ส านักปลัดฯ
กองช่าง

3.4 สาธารณสุข ส านักปลัดฯ กองสวัสดิการสังคม
กองช่าง

3.5 สังคมสงเคราห์ กองสวัสดิการสังคม ส านักปลัด
กองช่าง

3.6 เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด
กองช่าง

3.7 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการฯ กองช่าง

3.8 การศาสนา วัฒนธรรม กองการศึกษาฯ
และนันทนาการ

การเศรษฐกิจ 3.9 อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

กองสวัสดิการฯ ส านักปลัดฯ
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ส่วนท่ี 3  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

หน่วยงาน
สนับสนุน

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง
4 4.6 เคหะและชุมชน กองส่งเสริมการเกษตร

4.9 อุตสาหกรรมและการโยธา

กองช่าง
ส านักปลัดฯ

กองการศึกษาฯ

5

ส านักปลัด กองส่งเสริมการเกษตร
กองการศึกษาฯ

กองช่าง ส านักปลัด

กองช่าง
บริการชุมชนและสังคม ส านักปลัดฯ

ส านักปลัดฯ
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

การเศรษฐกิจ 4.10 การเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร

และส่ิงแวดล้อม

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ บริหารงานท่ัวไป 5.1 บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด กองช่าง
บ้านเมือง การปกครอง 5.2 รักษาความสงบภายใน ส านักปลัด กองช่าง

บริการชุมชนและสังคม 5.7 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การเศรษฐกิจ 5.9 อุตสาหกรรมและการโยธา



 

ผ 01 

 
 

 

 

 

 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ 01

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

ยุทธศาสตร์

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

1.8 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 3 500,000           3 500,000           3 500,000         3 500,000         3 500,000         15 2,500,000

1.9 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 300,000           5 4,600,000        5 4,600,000      5 4,600,000      5 4,600,000       21 18,700,000

1.10 แผนงำนกำรเกษตร 2 150,000          2 1,150,000       2 1,150,000      2 1,150,000     2 1,150,000      10 4,750,000

รวม 6 950,000 10 6,250,000 10 6,250,000 2 6,250,000 10 6,250,000 46 25,950,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 2การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 0 0 0 1,200,000 4 1,200,000 4 1,200,000 4 1,200,000 12 4,800,000

2.6 แผนงำนเคหะและชุมชน 31 105,632,503 32 108,582,503 26 10,632,503 26 10,632,503 20 10,632,503 135 246,112,515

2.9 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 607 188,367,914 610 206,707,993 607 186,808,072 607 185,168,151 607 184,088,230 3,038 951,140,360

2.10 แผนงำนกำรเกษตร 7 7,796,600 7 7,796,600 7 7,796,600 7 7,796,600 7 7,796,600 35 38,983,000

รวม 645 301,797,017 649 324,287,096 644 206,437,175 644 204,797,254 638 203,717,333 3,220 1,241,035,875

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 2 110,000           2 110,000           2 110,000         2 110,000         2 110,000         10 550,000

3.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 6 700,000 7 1,190,000 7 1,190,000 7 1,190,000 7 1,190,000 34 5,460,000

3.3 แผนงำนกำรศึกษำ 16 14,406,140 15 14,883,140 15 15,605,140 15 16,535,140 15 17,605,140 76 79,034,700

3.4 แผนงำนสำธำรณสุข 13 4,260,710 13 4,260,710 13 4,260,710 13 4,260,710 13 4,260,710 65 21,303,550

3.5 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 3 5,420,000 3 5,420,000 5 5,420,000 3 5,420,000 3 5,420,000 17 27,100,000

3.6 แผนงำนเคหะและขุมชน 2 150,000 2 150,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 7 600,000

3.7 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 7 800,000 7 800,000 7 800,000 7 800,000 7 800,000 35 4,000,000

รวม  5  ปีปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ 01

      แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

ยุทธศาสตร์

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

รวม  5  ปีปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570

3.8 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 6 830,000           6 830,000           6 830,000         6 830,000         6 830,000         30 4,150,000

3.9 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 9 16,570,000 12 22,470,000 9 17,270,000 9 17,270,000 9 17,270,000 48 90,850,000

รวม 64 43,246,850 67 50,113,850 65 45,585,850 63 46,515,850 63 47,585,850 322 233,048,250

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    

4.6 แผนงำนเคหะและชุมชน 0 8,796,600 4 952,064 4 952,064 4 952,064 4 952,064 16 12,604,856

4.9 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 100,000 3 850,000 3 850,000 3 850,000 3 850,000 13 3,500,000

4.10 แผนงำนกำรเกษตร 20 5,530,000 21 7,630,000 21 7,630,000 21 7,630,000 21 7,630,000 104 36,050,000

รวม 21 14,426,600 28 9,432,064 28 9,432,064 28 9,432,064 28 9,432,064 133 52,154,856

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง

5.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 45 4,238,700        45 4,238,700        45 4,238,700      45 4,238,700      45 4,238,700       225 21,193,500

5.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 6 1,262,800 6 1,262,800 6 1,262,800 6 1,262,800 6 1,262,800 30 6,314,000

5.7 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 10 1,250,000

5.9 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 3 11,000,000 3 11,000,000 3 11,000,000 3 11,000,000 3 11,000,000 15 55,000,000

รวม 56 16,751,500 56 16,751,500 56 16,751,500 56 16,751,500 56 16,751,500 280 83,757,500

รวมท้ังส้ิน 792 377,171,967 810 406,834,510 803 284,456,589 793 283,746,668 795 283,736,747 4,001 1,635,946,481
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ยุทธศาสตร์ที่  1 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การบริหารจัดการการท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4  การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว
1. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
        แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเปิดงาน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน  - มีการจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือ 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   จ านวนผู้เข้ามาเท่ียว การกระตุ้นจัดกิจกรรม กองการศึกษาฯ

เทศกาลทุ่งบัวสวรรค์ การท่องเท่ียวภายในต าบล การท่องเท่ียว ฯลฯ ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน การท่องเท่ียวภายใน ส านักปลัดฯ
ต าบลวังตะเฆ่ ต าบล

2 โครงการพัฒนาแหล่ง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน  - มีการจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือ 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   จ านวนผู้เข้ามาเท่ียว การกระตุ้นจัดกิจกรรม กองส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเช่ิงเกษตร การท่องเท่ียวภายในต าบล การท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน การท่องเท่ียวภายใน เกษตร

ต าบลวังตะเฆ่ ต าบล

3 โครงการพัฒนาแหล่ง  - เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน - มีการจัดโครงการกิจกรรม 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   จ านวนผู้เข้ามาเท่ียว การกระตุ้นจัดกิจกรรม กองส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การท่องเท่ียวภายในต าบล เพ่ือการท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน การท่องเท่ียวภายใน เกษตร

ต าบลวังตะเฆ่ ต าบล
รวม 3  โครงการ  -  - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000  -  -

งบประมาณ

  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

1. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างตลาด  เพ่ือให้มีตลาดไว้จ าหน่าย มีการต้ังตลาดประชารัฐไทย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีตลาดปในการจ า มีตลาดไว้จ าหน่าย กองส่งเสริมการ

ประชารัฐไทยยังยืน สินค้าทางการเกษตรและ ยังยืนภายในต าบลวังตะเฆ่ หน่ายสินค้าทางการ สินค้าทางการเกษตร เกษตร

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เกษตรเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 20 

2 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 300,000   300,000   300,000   300,000   จ านวนผู้เข้ามาเท่ียว การกระตุ้นจัดกิจกรรม กองช่าง
น้ าตกท่าโจน / การท่องเท่ียวภายในต าบล ภายในต าบล ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 20% การท่องเท่ียวภายใน
ผากล้วยไม้ /น้ าตก ต าบล
วังม่วง/วังนางคอย

3 ก่อสร้างศูนย์บริการ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว จ านวน  1  แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้เข้ามาเท่ียว ส่งเสริมให้มีการท่อง กองช่าง
นักท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 20% เท่ียวในพ้ืนท่ีให้มากข้ึน

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว  - ปรับปรุงภูมิทัศน์ 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   จ านวนผู้เข้ามาเท่ียว ส่งเสริมให้มีการท่อง กองช่าง
ภายในต าบล ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน20% เท่ียวในพ้ืนท่ีให้มากข้ึน
 - บ ารุงรักษาสถานท่ี
ท่องเท่ียว

งบประมาณ
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

1. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก่อสร้าง เป็นสถานท่ีประสานงาน ก่อสร้างศูนย์ประสานงาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีความ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ศูนย์ประสานงาน เก่ียวกับการการเกษตร พึงพอใจเพ่ิมข้ึน และความเดือดร้อน กองส่งเสริม
เทคโนโลยีเพ่ือ ร้อยละ 40 ของประชาชนเพ่ิมข้ึน การเกษตร
การเกษตร ร้อยละ 40

รวม 5  โครงการ  -  - 300,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 18,700,000  -  -

.

งบประมาณ
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

1. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
        แผนงานการเกษตร

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการตลาดชุมชน เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ เพ่ือให้มีตลาดเป็นศูนย์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีรายได้จาก ประชาชนมีความ ส านักปลัดฯ
เพ่ือส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร กลางในการจ าหน่ายสินค้า การเกษตรเพ่ิมข้ึน พอใจจากการจ าหน่าย กองส่งเสริม
ระดับต าบล ทางการเกษตร ร้อยละ 70 สินค้า เพ่ิมข้ึน การเกษตร

2 ส่งเสริมการใช้พลังงาน เพ่ือเป็นการประหยัด   1.ฝึกอบรมการใช้พลังงาน 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ประชาชนรู่จัก ลดค่าใช้จ่ายภายใน กองช่าง
ทดแทน พลังงานในชุมชน ทดแทน การใชพลังงาน ครัวเรือนลดลง 

  2.จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้พลังงานทดแทน ทดแทนเพ่ิมข้ึน
  3.ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ฯลฯ ร้อยละ 20

รวม 2  โครงการ  -  - 150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 4,750,000             -  -

งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่  2 

การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างลูกคล่ืน  เพ่ือความปลอดภัยของ ก่อสร้างลูกคล่ืนภายในหมู่บ้าน 300,000   300,000   300,000   300,000     ประชาชนมี  ประชาชนมีความ กองช่าง
ลดอุบัติเหตุ ประชาชนภายในชุมชน หมู่ท่ี 1-18 ความพ่ึงพอใจ ปลอดภัยในการใช้รถ

ร้อยละ 80 ใช้ถนน
2 ปรับปรุงลูกคล่ืน  เพ่ือความปลอดภัยของ โครงการปรับปรุงลูกคล่ืนภายในหมู่บ้าน 300,000   300,000   300,000   300,000     ประชาชนมี  ประชาชนมีความ กองช่าง

ลดอุบัติเหตุ ประชาชนภายในชุมชน หมู่ท่ี  1 - 18 ความพ่ึงพอใจ ปลอดภัยในการใช้รถ
ร้อยละ 80 ใช้ถนน

3 ติดต้ังระบบกล้อง ลดพ้ืนท่ีเส่ียงและปัญหา ในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 18 500,000   500,000   500,000   500,000   ปัญาหาอาชญากรรม ประชาชนในหมู่บ้าน
วงจรปิด อาชญากรรมภายในหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้านลดลง ได้รับความปลอดภัย

ในทรัพย์สิน
รวม  3  โครงการ  -  - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000

  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  6  การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

       แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

                                                                                                                         แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างระบบประปา/   เพ่ือให้มีน้้าส้าหรับอุปโภค  หมู่ท่ี  1-18 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้้าส้าหรับ กองช่าง
ขยายเขตประปาภายใน บริโภค 1. ก่อสร้างประปาผิวดิน ท่ีมีน้้าประปาใช้ อุปโภคบริโภค เพ่ิมข้ึน 
ต้าบล 2. ก่อสร้างระบบประปา เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 40

3. ก่อสร้างประปาบาดาล 
4. ก่อสร้างระบบถังกรองน้้าประปา
5. ก่อสร้างระบบประปาภูเขา

2 ปรับปรุงระบบน้้า   เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปา 1. ระบบผลิตน้้าประปาขนาดใหญ่ 93,600,000 93,600,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้้าส้าหรับ กองช่าง
ประปาภายในต้าบล อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ก้าลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ท่ีมีน้้าประปาใช้ อุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน 

บ้านวังตะเฆ่ หมู่ท่ี 1  ส้าหรับอุปโภคบริโภค
(งบประมาณ จ้านวน 5,200,000 บาท เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 40

รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดย ส้านักงบประมาณ) 

2. ระบบผลิตน้้าประปาขนาดใหญ่ 
ก้าลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง
บ้านวังกะทะ หมู่ท่ี 2 

(งบประมาณ จ้านวน 5,200,000 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดย ส้านักงบประมาณ) 

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

                                                                                                                         แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ระบบผลิตน้้าประปาขนาดใหญ่ 
ก้าลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง
บ้านวังอ้ายจีด หมู่ท่ี 3 

(งบประมาณ จ้านวน 5,200,000 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดย ส้านักงบประมาณ) 

4. ระบบผลิตน้้าประปาขนาดใหญ่ 
ก้าลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง
บ้านท่าโป่ง หมู่ท่ี 4 

(งบประมาณ จ้านวน 5,200,000 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดย ส้านักงบประมาณ) 

5. ระบบผลิตน้้าประปาขนาดใหญ่ 
ก้าลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง
บ้านส้านักตูมกา หมู่ท่ี 5 

(งบประมาณ จ้านวน 5,200,000 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดย ส้านักงบประมาณ) 

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

                                                                                                                         แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. ระบบผลิตน้้าประปาขนาดใหญ่ 
ก้าลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง
บ้านหัวสะพาน หมู่ท่ี 6 

(งบประมาณ จ้านวน 5,200,000 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดย ส้านักงบประมาณ) 

7. ระบบผลิตน้้าประปาขนาดใหญ่ 
ก้าลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง
บ้านโนนส้าราญ หมู่ท่ี 7 

(งบประมาณ จ้านวน 5,200,000 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดย ส้านักงบประมาณ) 

8. ระบบผลิตน้้าประปาขนาดใหญ่ 
ก้าลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง
บ้านโนนม่วง หมู่ท่ี 8 

(งบประมาณ จ้านวน 5,200,000 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดย ส้านักงบประมาณ) 

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

                                                                                                                         แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9. ระบบผลิตน้้าประปาขนาดใหญ่ 
ก้าลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง
บ้านหลังสัน หมู่ท่ี 9 

(งบประมาณ จ้านวน 5,200,000 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดย ส้านักงบประมาณ) 

10. ระบบผลิตน้้าประปาขนาดใหญ่ 
ก้าลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง
บ้านวังน้้าเขียว หมู่ท่ี 10 

(งบประมาณ จ้านวน 5,200,000 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดย ส้านักงบประมาณ) 

11. ระบบผลิตน้้าประปาขนาดใหญ่ 
. ก้าลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง

บ้านปากดง หมู่ท่ี 11 

(งบประมาณ จ้านวน 5,200,000 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดย ส้านักงบประมาณ) 

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

                                                                                                                         แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12. ระบบผลิตน้้าประปาขนาดใหญ่ 
ก้าลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง
บ้านแจ้งวังทอง หมู่ท่ี 12 

(งบประมาณ จ้านวน 5,200,000 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดย ส้านักงบประมาณ) 

13. ระบบผลิตน้้าประปาขนาดใหญ่ 
ก้าลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง
บ้านวังอุดม หมู่ท่ี 13 

(งบประมาณ จ้านวน 5,200,000 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดย ส้านักงบประมาณ) 

14. ระบบผลิตน้้าประปาขนาดใหญ่ 
ก้าลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง
บ้านวังกะทะ หมู่ท่ี 14 

(งบประมาณ จ้านวน 5,200,000 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดย ส้านักงบประมาณ) 

งบประมาณ

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

                                                                                                                         แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15. ระบบผลิตน้้าประปาขนาดใหญ่ 
ก้าลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง
บ้านใหม่เจริญผล หมู่ท่ี 15 

(งบประมาณ จ้านวน 5,200,000 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดย ส้านักงบประมาณ) 

16. ระบบผลิตน้้าประปาขนาดใหญ่ 
ก้าลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง
บ้านศรีสง่า หมู่ท่ี 16 

(งบประมาณ จ้านวน 5,200,000 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดย ส้านักงบประมาณ) 

17. ระบบผลิตน้้าประปาขนาดใหญ่ 
ก้าลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง
บ้านโป่งนคร หมู่ท่ี 17 

(งบประมาณ จ้านวน 5,200,000 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดย ส้านักงบประมาณ) 

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

                                                                                                                         แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18. ระบบผลิตน้้าประปาขนาดใหญ่ 
ก้าลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง
บ้านวังตะเฆ่ หมู่ท่ี 18 

(งบประมาณ จ้านวน 5,200,000 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดย ส้านักงบประมาณ) 

3 โครงการก่อสร้างแผง เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า ติดต้ังแผลงโซลาเซล ภายในหมู่บ้าน 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   มีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
โซลาซลผลิตไฟฟ้าด้วย ใช้ในการสูบน้้าประปา หมู่ท่ี .1 - หมู่ท่ี 18 ฯลฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ในการสูบน้้าประปา
พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ิมข้ึน 
ภายในต้าบล

4 โครงการวางท่อประปา เพ่ือประชาชนมีน้้า ว่างท่อประปา  หมู่ท่ี  3 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้้าอุปโภค กองช่าง
หมู่ท่ี  3 ใช้อุปโภคอย่างท่ัวถึง ประชาชนในพ้ืนท่ี บริโภค เพียงพอต่อ

ได้ใช้น้้าในการอุปโภค ต่อจ้านวนประชาชน
บริโภค ท่ีเพ่ิมข้ึน

5 ปรับปรุงระบบน้้า เพ่ิมศักยภาพระบบประปา ระบบน้้าประปา โซล่เซลล์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้้าอุปโภค ประชาชนมีน้้าอุปโภค กองช่าง
ประปาแบบโซล่าเซลล์ หมู่บ้าน ได้น้้าเพียงพอใน บ้านส้านักตูมกา บริโภค เพ่ิมข้ึน บริโภค เพียงพอต่อ
หมู่ท่ี 5 การผลิตน้้าประปา ต่อจ้านวนประชาชน

ท่ีเพ่ิมข้ึน

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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6 ก่อสร้าง/ปรับปรุง เพ่ิมศักยภาพระบบประปา ระบบน้้าประปา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้้าอุปโภค ประชาชนมีน้้าอุปโภค กองช่าง
ระบบน้้าประปา หมู่บ้าน ได้น้้าเพียงพอใน บ้านหัวสะพาน หมู่ท่ี 6 บริโภค เพ่ิมข้ึน บริโภค เพียงพอต่อ
หมู่ท่ี 6 การผลิตน้้าประปา ต่อจ้านวนประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึน

7 วางระบบท่อน้้าประปา เพ่ือประชาชนมีน้้า ระยะทาง  1,200 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้้าอุปโภค ประชาชนมีน้้าอุปโภค กองช่าง
หมู่ท่ี 6 ใช้อุปโภคอย่างท่ัวถึง บริโภค เพ่ิมข้ึน บริโภค เพียงพอต่อ

ต่อจ้านวนประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึน
8 เจาะน้้าบาดาล เพ่ือให้มีแหล่งเพ่ือการเกษตร ขุดเจาะน้้าบาดาล 100,000 เกษตรกรมีน้้าใช้อย่าง ผลผลิตทางการเกษตร

เพ่ือการเกษตร กักเก็บน้้าไว้ใช้ในพ้ืนท่ีท้าการ บ้านแจ้งวังทอง หมู่ท่ี 12 พอเพียง ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน
หมู่ท่ี 12 เกษตรแหล่งน้้าเพ่ิมผลผลิต และแก้ปญหาภัยแล้ง

และรายได้ให้แก่เกษตรกร ในพ้ืนท่ี
9 โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ิมศักยภาพระบบประปา จ้านวน  2 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้้าอุปโภค ประชาชนมีน้้าอุปโภค

ประปาหมู่บ้านโซลาเซล์  หมู่บ้าน ได้น้้าเพียงพอใน บริโภค เพ่ิมข้ึน บริโภค เพียงพอต่อ
หมู่ท่ี 13 การผลิตน้้าประปา ต่อจ้านวนประชาชน

ท่ีเพ่ิมข้ึน
10 ระบบประปาแบบโซล่า เพ่ิมศักยภาพระบบประปา ก่อสร้างระบบประปา 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้้าอุปโภค ประชาชนมีน้้าอุปโภค

เซลล์  หมู่ท่ี 15 หมู่บ้าน ได้น้้าเพียงพอใน แบบโซล่า เซลล์ บริโภค เพ่ิมข้ึน บริโภค เพียงพอต่อ
การผลิตน้้าประปา ต่อจ้านวนประชาชน

ท่ีเพ่ิมข้ึน
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11 ขยายท่อปรับปรุง เพ่ือประชาชนมีน้้า เดินท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว 200,000 ประชาชนมีน้้าอุปโภค ประชาชนมีน้้าอุปโภค
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 ใช้อุปโภคอย่างท่ัวถึง ระยะทาง 3,000 เมตร บริโภค เพ่ิมข้ึน บริโภค เพียงพอต่อ

ต่อจ้านวนประชาชน
ท่ีเพ่ิมข้ึน

12 ปรับปรุงระบบประปา เพ่ือประชาชนมีน้้า ปรับระบบปา หมู่ท่ี 16 200,000 ประชาชนมีน้้าอุปโภค ประชาชนมีน้้าอุปโภค
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 16 ใช้อุปโภคอย่างท่ัวถึง บริโภค เพ่ิมข้ึน บริโภค เพียงพอต่อ

ต่อจ้านวนประชาชน
ท่ีเพ่ิมข้ึน

13 พัฒนาขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอฯ 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000     จ้านวนครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง  

คลุมทุกครัวเรือนภายในต้าบล   1.ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 1-18 ท่ีมีไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน เพ่ิมมากข้ึน 
   2.การขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า หมู่ท่ี 1-18 ร้อยละ 20

  3.ไฟฟ้าส่องสว่าง/ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
หมู่ท่ี 1-18  

  4.ติดต้ังไฟฟ้าแสงจันทร์ตามเส้นทาง  225

14 ปรับปรุงไฟฟ้าภายใน เพ่ือติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง   1.ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ม.1 -ม.18 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000     จ้านวนครัวเรือน   ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ต้าบล   2.ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 - ม.18 ท่ีมีไฟฟ้าใช้เพ่ิมข้ึน เพ่ิมมากข้ึน 

  3.ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง/ไฟฟ้าเพ่ือ ร้อยละ 20

   การเกษตร หมู่ท่ี  1 - หมู่ท่ี 18

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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15 ก่อสร้างไฟฟ้าสองสว่าง เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสองสว่าง ติดต้ังไฟฟ้าแสงจันทร์ตามเส้นทาง ม .7 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟ้าสองสว่าง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ในชุมชน ม.4 .14 ม.16 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 เพ่ิมมากข้ึน 
 

16 ติดตั้งไฟฟ้าสองสว่าง
ระบบโซล่าเซลล์

ติดตั้งฟฟ้าสองสว่าง     

    
              - มีไฟฟ้าสองสว่าง  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

หมู่ที่  1 - 18 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 เพ่ิมมากข้ึน

17 ติดต้ัง ไฟฟ้าแสงสว่าง ลดพ้ืนท่ีเส่ียงและปัญหาอาชญา จ้านวน    20 จุด 200,000 ปัญาหาอาชญากรรม ประชาชนในหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 1 กรรมในเวลากลางคืน เวลากลางคืนในหมู่ ได้รับความปลอดภัย

บ้านลดลง ในทรัพย์สิน
18 ติดต้ังระบบไฟฟ้า ลดพ้ืนท่ีเส่ียงและปัญหาอาชญา ไฟฟ้าส่องสว่างระบบ 200,000 ปัญาหาอาชญากรรม ประชาชนในหมู่บ้าน

ส่องสว่าง หมู่ท่ี 2 กรรมในเวลากลางคืน ขนาด 500 วัตต์ สาธารณะหมู่บ้าน เวลากลางคืนใน ได้รับความปลอดภัย
จ้านวน 20 จุด หมู่บ้านลดลง ในทรัพย์สิน

19 ติดต้ังระบบไฟฟ้า ลดพ้ืนท่ีเส่ียงและปัญหาอาชญา จากแยกบ้านนางอ้าไพ - บ้านนายแจ้ง 250,000 ปัญาหาอาชญากรรม ประชาชนในหมู่บ้าน
ส่องสว่าง หมู่ท่ี 2 กรรมในเวลากลางคืน ระยะทาง 141 เมตร 30 จุด เวลากลางคืนใน ได้รับความปลอดภัย

หมู่บ้านลดลง ในทรัพย์สิน

20 ติดต้ังระบบไฟฟ้า ลดพ้ืนท่ีเส่ียงและปัญหาอาชญา จากหน้าศูนย์เด็กเล็ก - บ้านนางน้อย 300,000 ปัญาหาอาชญากรรม ประชาชนในหมู่บ้าน
ส่องสว่าง หมู่ท่ี 2 กรรมในเวลากลางคืน ระยะทาง 280 เมตร จ้านวน 40 จุด เวลากลางคืนใน ได้รับความปลอดภัย

หมู่บ้านลดลง ในทรัพย์สิน
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21 ติดต้ังระบบไฟฟ้า ลดพ้ืนท่ีเส่ียงและปัญหาอาชญา จากบ้านนางสมหวัง - บ้านนายแจ้ง 300,000 ปัญาหาอาชญากรรม ประชาชนในหมู่บ้าน
ส่องสว่าง หมู่ท่ี 2 กรรมในเวลากลางคืน ระยทาง 1,500 ม. จ้านวน 20 จุด เวลากลางคืนใน ได้รับความปลอดภัย

หมู่บ้านลดลง ในทรัพย์สิน

22 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ลดพ้ืนท่ีเส่ียงและปัญหาอาชญา ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 300,000 ปัญาหาอาชญากรรม ประชาชนในหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 4 กรรมในเวลากลางคืน ภายในหมู่บ้าน เวลากลางคืนใน ได้รับความปลอดภัย

หมู่บ้านลดลง ในทรัพย์สิน

23 ติดต้ังระบบไฟฟ้า ลดพ้ืนท่ีเส่ียงและปัญหาอาชญา ไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ 300,000 ปัญาหาอาชญากรรม ประชาชนในหมู่บ้าน
ส่องสว่าง หมู่ท่ี 4 กรรมในเวลากลางคืน ขนาด 500 วัตต์ สาธารณะหมู่บ้าน เวลากลางคืนใน ได้รับความปลอดภัย

จ้านวน 20 จุด หมู่บ้านลดลง ในทรัพย์สิน

24 ติดต้ังระบบไฟฟ้า ลดพ้ืนท่ีเส่ียงและปัญหา จ้านวน 30 จุด 300,000 ปัญาหาอาชญากรรม ประชาชนในหมู่บ้าน
แสงสว่าง หมู่ท่ี 5 อาชญากรรมในเวลากลางคืน เวลากลางคืนใน ได้รับความปลอดภัย

หมู่บ้านลดลง ในทรัพย์สิน

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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25 ก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง ลดพ้ืนท่ีเส่ียงและปัญหา ติงต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปัญาหาอาชญากรรม ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง
หมู่ท่ี 6 อาชญากรรมในเวลากลางคืน ในชุมชนบ้านหัวสะพาน ม.6 เวลากลางคืนใน ได้รับความปลอดภัย

จ้านวน  40 จุด หมู่บ้านลดลง ในทรัพย์สิน

26 ติดต้ังระบบไฟฟ้า ลดพ้ืนท่ีเส่ียงและปัญหา ติดต้ังระบบไฟฟ้า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปัญาหาอาชญากรรม ประชาชนในหมู่บ้าน
ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน อาชญากรรมในเวลากลางคืน จ้านวน  20 จุด เวลากลางคืนใน ได้รับความปลอดภัย
หมู่ท่ี 7 หมู่บ้านลดลง ในทรัพย์สิน

27 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ลดพ้ืนท่ีเส่ียงและปัญหา จ้านวน 20 จุด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปัญาหาอาชญากรรม ประชาชนในหมู่บ้าน
แบบโซล่าเซลล์ภาย อาชญากรรมภายในหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้านลดลง ได้รับความปลอดภัย
ในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 ในทรัพย์สิน

28 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ลดพ้ืนท่ีเส่ียงและปัญหา  20 จุด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปัญาหาอาชญากรรม ประชาชนในหมู่บ้าน
โซล่าเซลล์ หมู่ท่ี 13 อาชญากรรมภายในหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้านลดลง ได้รับความปลอดภัย

ในทรัพย์สิน
29 ก่อสร้างไฟฟ้าสองสว่าง เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสองสว่าง ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 45,660     45,660     45,660     45,660     45,660     มีไฟฟ้าสองสว่าง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

สาธารณะ  หมู่ท่ี  14  ในชุมชน บ้านวังกะทะ   หมู่ท่ี  14 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 เพ่ิมมากข้ึน 

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

                                                                                                                         แผนงานเคหะและชุมชน
หน่วยงานผลท่ีคาดว่าตัวช้ีวัดเป้าหมายวัตถุประสงค์โครงการท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 25702569256825672566 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท () บาท () บาท () บาท () บาท)

30 จ้านวนลดพ้ืนท่ีเส่ียงและปัญหาติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 10 จุด 100,000 ประชาชนในหมู่บ้านปัญาหาอาชญากรรม
ได้รับความปลอดภัยเวลากลางคืนในอาชญากรรมในเวลาระบบโซล่าเซล์

หมู่ท่ี 15 ในทรัพย์สินหมู่บ้านลดลงกลางคืน

31 สายบ้านนายโอป่ินเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีขยายเขตไฟฟ้า -นายโอด 500,000 เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีประชาชนมีคุณภาพ
หมู่ท่ี 15 ระยะทางได้ใช้ไฟฟ้า อย่างท่ัวถึง 500 ชีวิตท่ีดีข้ึนได้ใช้ไฟฟ้า เพ่ิมข้ึนเมตร

32 ติดต้ังไฟฟ้าสองสว่าง ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมเพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสองสว่าง ูบ้่าน 26,183     26,183     26,183     26,183     26,183      - กองช่างประชาชนมีไฟฟ้าใช้มีไฟฟ้าสองสว่าง
สาธารณะ  หมู่ท่ี  16  หมู่ท่ีในชุมชน 16 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 เพ่ิมมากข้ึน 

33 เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีขยายเขตไฟฟ้าภายใน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 16

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่างประชาชนมีคุณภาพ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 16 ชีวิตท่ีดีข้ึนได้ใช้ไฟฟ้า เพ่ิมข้ึนได้ใช้ไฟฟ้า อย่างท่ัวถึง

34 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง จ้านวนการเพ่ิมแหล่งน้้าติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 20 จุด 500,000500,000 เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่างประชาชนมีคุณภาพ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 17 ชีวิตท่ีดีข้ึนได้ใช้ไฟฟ้า เพ่ิมข้ึนได้ใช้ไฟฟ้า อย่างท่ัวถึง

35 ติดต้ังระบบไฟฟ้าลดพ้ืนท่ีเส่ียงและปัญหาติดต้ังระบบไฟฟ้า 500,000500,000 ปัญาหาอาชญากรรมเวลา กองช่างประชาชนในหมู่บ้าน
จ้านวนอาชญากรรมในเวลากลางคืนส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 20 จุด กลางคืนในหมู่บ้านลดลงได้รับความปลอดภัย

หมู่ท่ี 18 ในทรัพย์สิน

งบประมาณ

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

                                                                                                                         แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ศาลากลางบ้าน - สามแยก 600,000 เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
หมู่ท่ี 18 ได้ใช้ไฟฟ้า อย่างท่ัวถึง ระยะทาง 600 เมตร ในพ้ืนท่ีได้ใช้ไฟฟ้า ชีวิตท่ีดีข้ึน

เพ่ิมข้ึน
37 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ไร่นายค้าตัน - ทางเช่ือม หมู่ท่ี 18 100,000 เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง

หมู่ท่ี 18 ได้ใช้ไฟฟ้า อย่างท่ัวถึง ระยะทาง 600 เมตร ในพ้ืนท่ีได้ใช้ไฟฟ้า ชีวิตท่ีดีข้ึน
เพ่ิมข้ึน

 รวม 36  โครงการ  -  - 105,632,503 108,782,503 10,632,503 10,632,503 10,632,503 246,312,515         -  -

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 .. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางสมบูรณ์ - บ้านนางติ้ว มาลาย            ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 250 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15  ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
3 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายท่ี3 สายบ้านนางสูงสา ถึง บ้านนายบัว 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  200 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

4 ปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายถนน 225 ถึง สะพานบ้านแจ้งวังทอง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ถนน คสล. หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
5 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายแยก 225 - บ้านนางหยาด 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

6 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ บ้านนางแปร - บ้านนางบุปผา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม.หนา  0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ปรับปรุงถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ บ้านหมอสูงสา - บ้านนายสมาน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม.หนา  0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

8 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สาย 225 - วัดป่าภูเขาทอง 6,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,250 ม. กว้าง 5 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

9 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายห้วยแย้ - บ้านนายอดุร 4,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,750 ม. กว้าง 6 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
10 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายอุดร -  บ้านนายสมศักด์ิ  450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 440 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

11 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายห้วยแย้ - บ้านนายอ็อด 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 660 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายกร - วัดวังตะเฆ่  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 265 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

13 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายห้วยแย้ - บ้านนางแปร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 345 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

14 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายนายบุญสม-ไร่นายหนูนา  ทอนสูงเนิน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  135  กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

15 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายจงคิด - บ้านอรพิณ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 150 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
16 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ บ้านนายค้ามี - บ้านนางอวยพร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 150  ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายฝ่ายกันน้้า - ไร่นายน้อย  1,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 410 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

18 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายหนู - ไร่นางศิริกานดา  400,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 150 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

19 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นายอนันต์ - ไร่นายทวี  ร้ังจันทร์ทึก 560,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 170 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
20 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายห้วยแย้ - ไร่นายอนันต์ ทอนสูงเนิน 3,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,500 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

21 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางสาจามิตร - บ้านนางประมุข 900,100   900,100   900,100   900,100   900,100   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายท่ี 3 สายนางดารารัตน์ - บ้านนายแจ้ง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม.กว้าง 4  ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

23 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายท่ี 3 สายนางแถมตลอดสาย 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

24 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สาย บ้านนายชัด - บ้านนาย ฉันทัช 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

25 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายเม่า - บ้านนายแอ 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

26 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางล้าไพ - ฝ่ายน้้าล้น 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4  ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ  สายบ้านนายชัด - บ้านนายทุย 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

28 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางเหวย - บ้านนางประมุก 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

29 ซ่อมแซมถนน คสล. . เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางจุ้ย - บ้านนายเขียด  300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ปูแอฟฟัลติกคอนกรีต
หมู่ท่ี 2

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  450  ม.  กว้าง 4 ม. หน้า 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

30 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางเดือน -  บ้านนายบู้  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  50  ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

31 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางแมว - สวนแม่บ้าน  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 110 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 โครงการเสริมผิวทาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายถนน 225 - บ้านวังอ้ายจีด 385,000   385,000   385,000   385,000   385,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
แอสฟัลติกท์คอนกรีต  ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 135 ม. กว้าง 6 ม. หนา 0.05 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
หมู่ท่ี 3 ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่ ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

น้อยกว่า  1,080  ตารางม.  

33 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหนองไม้แก่น - ห้วยโปร่งเกตุ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 3 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 50 ม.กว้าง 4  ม. หนา 0.15  ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

34 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายถ้้าค้างคาว - ไร่นายเคน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 3 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4  ม. หนา 0.15  ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

35 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายถ้้าค้างคาว - ไร่นายสุพจฯ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 3 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4  ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
36 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายถ้้าค้างคาว - ไร่นายสวัสด์ิ 10,000     10,000     100,000   100,000   10,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 3 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

 

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายถ้้าค้างคาว  - ไร่นายสุรินทร์ 10,000     10,000     100,000   100,000   10,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 หมู่ท่ี 3 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

38 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายนคร  - สะพานหนองไม้แก่น 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 หมู่ท่ี 3 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

39 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายประชาอาสา 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 หมู่ท่ี 3 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 50 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

40 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายวสันต์ -ล้าเชียงทา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 หมู่ท่ี 3 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
41 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายพรม -ไร่นายสงวน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

 หมู่ท่ี 3 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42  ซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายส่ีแยก รพ.สต.  - รร.ท่าโป่ง 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 752 ม. กว้าง  4 ม.หนา0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

43 ขายถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายสามแยกบ้านนายเก้ียว - วัดบ้านท่าโป่ง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15  ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

44 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางไว -  สามแยกดอนตาปู่ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

45 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ บ้านนายเหลือ - สามแยก รร.ท่าโป่ง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 5 ม.หนา0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

46 ปรับปรุงขยายไหล่ทาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สาย รร.ท่าโป่ง - สามแยกบ้านนางละมัย 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 ถนน คสล หมู่ท่ี 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม.หนา0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน  

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางอยู่  - วัดท่าโป่ง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 752 ม. กว้าง  4 ม.หนา0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

48 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายถนนเส้น 225  - น้้าตกท่าโจน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 139 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15  ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

49 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายเสรี - บ้านนางไว 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

50 ปรับปรุงขยายไหล่ทาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายกลางหมู่บ้าน - โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 10,000     10,000     100,000   10,000     10,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 ถนน คสล หมู่ท่ี 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4 ม.หนา0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

51 โครงการซ่อมแซม ถนน เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สาย 225 บ้านท่าโปร่ง - อุทยานแห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
แอลฟัลท์ติกคอนกรีต ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ชาติไทรทอง ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
หมู่ท่ี 4 ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง  8 ม.หนา 0.15 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน  

  

งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางอยู่  - วัดท่าโป่ง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 752 ม. กว้าง  4 ม.หนา0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

53 โครงการซ่อมแซมถนน เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สาย225 บ้านท่าโปร่ง-อุทยานแห่งชาติไทรทอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
แอลฟัลท์ติกคอนกรีต ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง1,000 ม.กว้าง 8 ม. หนา 0.05 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
หมู่ท่ี 4 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

54 โครงการขยายไหล่ทาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ  สายกลางหมู่บ้าน - โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ถนน คสล. หมู่ท่ี 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 2 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
55 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายเหลือ - โรงเรียนบ้านท่าโปร่ง 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

56 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายรพ.สต.ท่าโป่ง - โรงเรีนท่าโป่ง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
57 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนามี - หลังโรงเรียน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 130 ม. กว้าง 5 ม. หนาง 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายข้างวัดท่าโป่ง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 80 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

59 ปรับปรุงถนน คสล เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สาย รพ.สต.-- ศาลากลางบ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 430 ม. กว้าง 6 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

60 ปรับปรุงถนน คสล เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายศาลปู่ - ส่ีแยก 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 180 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

61 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายส้านักตูมกา - บ้านหัวสะพาน 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 6.000 ม. กว้าง 6 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
62 ก่อสร้างถนนแอฟฟัลติก เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายทางเข้าบ้านส้านักตูมกา 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

คอนกรีต หมู่ท่ี 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  6,000 ม.  กว้าง 6 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

88



 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายทวน - บ้านนางเว่า  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

64 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางดอกไม้ - บ้านนายค้าสี 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
65 ก่อสร้างถนน คสล เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ บ้านนางดอกไม้ - บ้านนายสี แพไธสง  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 150 ม. กว้าง 6 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

66 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายนายทองแดง - สถานีสูบน้้าประปา 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 43 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

67 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายส้านักตูมกา - ค้มกุดตะเคียน 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 5.000 ม.กว้าง 6 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

89



 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

68 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ  สายบ้านนายไพฑูร - บ้านนายหล่า 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  43  ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15  ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

69 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายทองแดง  - บ้านนางเวา 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 43 ม. กว้าง 4  ม. หนา 0.15  ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

70 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายปัญญา - บ้านนางก้อน 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 43 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

71 ก่อสร้างถนน คสล เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ บ้านนางเวา - บ้านนายสิทธิ 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  150 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

72 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ บ้านนางประมวล - นายไพฑูร 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

90



 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73 ก่อสร้างถนน คสล เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ บ้านนายไพรทูลย์-บ้านนายหล่า 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  540 ม. กว้าง 5 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
74 ก่อสร้างถนน คสล เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ บ้านพักครู - บ้านนายนาค 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 ม. กว้าง 6 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

75 ก่อสร้างถนน คสล เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ บ้านนายปรีชา - บ้านนายทองแดง  250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 244 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
76 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายแจ้งวังทอง - วัดอุบลวราราม 700,000   700,000   700,000   700,000   700,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง  

หมู่ท่ี 6 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 8.000 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

77 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายถนน 225 - ช่างดม 700,000   700,000   700,000   700,000   700,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง  

หมู่ท่ี 6 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

 

78 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายนางช่วย - บ้านนางาจันทร์ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 6 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 8.000 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน  

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

91



 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

79 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายสายวัดอุบลวราราม - ไร่ น.ส. สมเกียรติ        400,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 6 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 800 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

80 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายถนน 225 - บ้านนางทิม 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 6 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

81 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายเสริม – บ้านนายปรีชา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 6 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 400 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

82 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสมหมาย – ไร่นางคารจมาศ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 6 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
83 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางส้าราญ – ไร่นายอ้านาจ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 6 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 4,000 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

84 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางส้าราญ – บ้านนายไพร 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 6 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 400 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

85 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายจัตุพล – บ้านนายพล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 6 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง ๑๕๐ ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
86 ปรับปรุงเสริมผิว เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ ถนนสาย ๒๒๕ – บ้านนายสังวาล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

ถนนแอสฟัลติก ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง ๗๐๐  ม. กว้าง 5 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
คอนกรีต  หมู่ท่ี 6 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

87 ซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ ถนนสาย ๒๒๕ – บ้านนายเสริม หมู่ท่ี 6 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 6 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง ๒๐๐ ม. กว้าง 5 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

88 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ ถนนสายบ้านส้านักตูมกา - บ้านนางรวงทอง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 6 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง ๒๐๐ ม. กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

89 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางจินดา  - ศาลาประชาคม  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 354 ม. กว้าง  4 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 

90 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายศาลาประชาคม - บ้านนายมนตรี 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 158 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน  

91 สร้างถนน คสล.  - เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านทองจันทร์ - บ้านนายทนง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  7 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 300 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
92 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายนางประพันธ์ - บ้านนายบุญเลิง 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

93 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายวิชัย  ถึง บ้านนางบุญหลาย 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 400 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

94 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางดอกไม้ ถึง บ้านนายบุญเลิง 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 150 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15  ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

95 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสอง - บ้านนายหัส 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

96 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสมร - บ้านนางหาร 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 700 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

97 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายส้าเริง - บ้านนางสอง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

98 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายคุมอีสานเขียว - ไปบ้านแจ้งใหญ่ 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 800 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

99 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสหัส - บ้านนางสอง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 400 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

100 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สาย 225 - วัดป่าภูเขาทอง  6,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,250 ม. กว้าง 5 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

101 ถนนแอฟฟัลติก เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สาย 225 - บ้านนางบุญเล่ียง 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
คอนกรีต  หมู่ท่ี 7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 450 ม. กว้าง 5 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

102 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายประดิษฐ์-ถนนสาธารณะหมู่ท่ี 18 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 140 ม.  กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
103 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางบุญหลาย -บ้านนางประสงค์ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

104 ปรับปรุงถนนเพ่ือ เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นางสุทิน - ไร่นางแหนง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
การเกษตร  หมู่ท่ี 7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะ 500 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

105 ก่อสร้างถนน คสล  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านตาเสริม - บ้านปรีชา จิรังดา   400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 400  ม. กว้าง  5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
106 ก่อสร้างถนน คสล เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสมหมาย อยู่เจริญ - 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ไร่นางเบญจมาส  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ระยะทาง ม. 600 ม.  กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

107 ก่อสร้งถนน คสล.  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายแดง - บ้านผู้ใหญ่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะ 190 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

108 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายนายค้ามัย  โทแก้ว - บ้านนายสมศักด์ิ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 หมู่ท่ี  8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 250 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

109 สร้างถนน คสล.  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางอ้าพร -  บ้านนางเฮียม 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

เกษตร  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

110 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางอัมพร - ล้าห้วยเชียงทา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

111 สร้างถนน คสล.  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ ซ่อมแซมทางเข้าหมู่บ้าน - บ้านนายจ้านงค์ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 ม กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

112 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางสร้อย  - ล้าห้วยเชียงทา 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  45  ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

113 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้าน นางสร้อย - ล้าห้วยเชียงทา 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 73 ม.  กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

114 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนาง ถาวร -ล้าห้วยเชียงทา 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 110 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

115 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางเล็ก - บ้านนางบรรยงค์ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

116 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายประยง - บ้านนางเล็ก 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 105 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
117 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ บ้านนางจ้านงค์ - บ้านนายสิงห์ทอง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี  8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
   ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

118 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายค้ามัย - บ้านนายสุริยา 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

119 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายส้ารอง - บ้านนายอุดมพร 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

เกษตร   ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

120 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางบัวผัน - ล้าห้วยเชียงทา 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

121 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ล้าห้วยเชียงทา 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

122 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง - 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ล้าห้วยเชียงทา ระยะทาง 755 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
123 ซ่อมแซม ถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - แยกกลางบ้าน 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 900 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

124 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายบุญจันทร์  -  ล้าห้วยเชียงทา 500,000   500,000   500,000   500,00 500,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

   ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

125 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางหลุย -  ล้าห้วยเชียงทา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
126 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายธานี - ล้าห้วยเชียงทา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 90 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

127 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้าน นายสิงห์ทอง -  ล้าห้วยเชียงทา 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  320 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

128 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายอุดมพร - ล้าห้วยเชียงทา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 170 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

129 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สาย บ้านค้าไม - นางบุญเหลือ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

130 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสุริยา - บ้านนายสมศักด์ิ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

131 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางส้าเภา - บ้านนางล้วน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 80 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
132 สร้างถนน คสล. หมู่ท่ี  9 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางสมควร  - บ้านนางทองใส 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 152 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

133 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายวิไล  - บ้านนายสน่ัน 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 50 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

134 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายประมวล  -  ต้นหว้า 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  50 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
135 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสุริยา  - โรงเรียน 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี  9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

136 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายนางค้ามาย - บ้านนางชนาภา 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
137 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ บ้านนางอริยา - รร.บ้านหลังสัน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี  9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

138 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สามแยกบ้านนายแดง  -  บ้านนางค้าปุ่น 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

139 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางสมควร - บ้านนายอัครเดช 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 275 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

140 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายแดง - บ้านผู้ใหญ่บ้าน  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 190 ม. - กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
141 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้าน นางปราณ๊ - บ้านนางค้ามาย  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 135 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

142 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายประมวล - บ้านนายคนึง  350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 220 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

143 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางแก้ว - บ้านนายถวัลย์   350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  200  ม.  กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

144 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสมศักด์ิ - บ้านนายสังข์ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

145 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายวิไล - บ้านนางคนึง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 220 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

146 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายจ้านง - บ้านนายสุริยา  350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 220 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
147 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางประสงค์ - บ้านครูปืด 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 250 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

148 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายทางแยกหน้าวัด - บ้านนายคาวี 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 220 ม.  กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

149 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายปาณชัย - อ่างเก็บน้้าหนองปล้อง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 10 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

150 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายรอบสระสาธารณะประโยชน์ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 10 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,200 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

151 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายปาณชัย - บ้านนายสุรเดช 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 10 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

152 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายรอบสระสาธารณะประโยชน์จากบ้าน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 10 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร บ้านนายไล -ฝายน้้าล้น ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 300 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

153 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายกิตติ - บ้านนายโล 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 10 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

154 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายปาณชัย - บ้านนายสุรเดช 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 หมู่ท่ี 10 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 ม. กว้าง  4 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

155 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางปนัดดา - บ้านนายสมภาร 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 10 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 50  ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

156 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายบุญน้า - บ้านนายเส้ง พรชัย 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 10 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว  

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

157 ปรับปรุงถนนแอฟฟัลติก เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายวัดป่าเกษมสัน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ
คอนกรีต  หมู่ท่ี 10 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 260 ม. กว้าง 5 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

158 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายรอบสระสาธารณะหมู่บ้านวังน้้าเขียว  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 10 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 550 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

159 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ บ้านนายเทิง เหล่าระเหวบ้านนายชูชาติ ชุ่มศรี 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

160 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านน.ส.เสาวลักษณ์ - บ้านน.ส.ไชยนา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 400 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน  

161 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายวิใส  สอนศรี  - ทางแยกข้ึนวัด 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 400 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

162 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านน.ส.เสาวลักษณ์ -บ้านน.ส.ไชยนา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 400 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

163 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายวิใส  สอนศรี - ทางแยกข้ึวัด 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

164 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสวิน - วัดบ้านปากดง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

165 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายศาลากลางบ้าน - คลองน้้าบ้านปากดง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

166 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหลังรร.บ้านปากดง - แยกไปส้านักตูมกา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

167 ปรับปรุงถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางประทิน - บ้านนายเท้ิง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

168 ปรับปรุงถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางจิราภร - บ้านนางทองหล่อ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
169 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายแยกไทรทอง - บ้านปากดงหมู่ท่ี 11  2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 4,000 ม. กว้าง 6 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

170 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านปาดดง -บ้านหลังสัน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 7,000 ม. กว้าง 6 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
171 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านปากดง - ซอกตะเคียน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม. กว้าง 6 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

172 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายสามแยก - ส้านักสงฆ์แสงมงคลธรรม 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม. กว้าง 6 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

173 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายแยกไทรทอง - บ้านปากดง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 4,000 ม. กว้าง 6 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

174 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านปากดง - บ้านหลังสัน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 7,000 ม. กว้าง 6 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

175 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านปากดง - ซอกตะเคียน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,500 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

176 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายสามแยก - ส้านักสงฆ์แสง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 40 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

177 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายศาลเจ้าพ่อ - บ้านนางวิรารรรณ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 12 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

178 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหน้าอ่างเก็บน้้าแจ้งวังทอง-วังตะเฆ่ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 12 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 250 ม. กว้าง 4  ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน  

179 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายท่ีท้าการกองทุนหมู่บ้าน  ม. 12 200000 200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 12 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว  

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

180 ขยายไหล่ทาง ถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายสะพาน - วัดศรีประเสริฐ 200000 200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  12 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

181 ปรับปรุงถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายสามแยก - หน้าวัด 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 12 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 800 ม. กว้าง 6 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

182 ปรับปรุงถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายสามแยก - ท้ายหมู่บ้าน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 หมู่ท่ี 12 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 800 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

183 ปรับปรุงถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายกลางหมู่บ้าน - ทางเข้าหมู่บ้าน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 หมู่ท่ี 12 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 800 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

184 ปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ ศาลเจ้าพ่อ - วัดศรีประเสริฐ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 ถนน คสล. หมู่ท่ี 12 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

ท่ี หน่วยงานผลท่ีคาดว่าตัวช้ีวัดเป้าหมายวัตถุประสงค์โครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 25702569256825672566 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท () บาท () บาท () บาท () บาท)

185 ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัดศรีประเสริฐเพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ 200,000200,000200,000200,000200,000 ร้อยละ 80 กองช่างประชาชนมีความของ
หมู่ท่ี 12 ระยะทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 500 ม.  กว้าง 6 ม. หนา 0.15 ม. สะดวกรวดเร็วประชาชนในพ้ืนท่ี

ได้ใช้ถนนสัญจรไป- และปลอดภัยเพ่ิมข่ึนมา

186 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายค้าดี - นางบุญมา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 กองช่างประชาชนมีความของ
หมู่ท่ี13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  สะดวกรวดเร็วประชาชนในพ้ืนท่ี

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป- และปลอดภัยเพ่ิมข่ึนมา

187 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 กองช่างประชาชนมีความของ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็วประชาชนในพ้ืนท่ี

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป- และปลอดภัยเพ่ิมข่ึนมา

188 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางขันทอง - นางประนอม 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 กองช่างประชาชนมีความของ
หมู่ท่ี13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม.  สะดวกรวดเร็วประชาชนในพ้ืนท่ี

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป- และปลอดภัยเพ่ิมข่ึนมา

189 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสน่ัน - นายแม้น 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 กองช่างประชาชนมีความของ
หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 150 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  สะดวกรวดเร็วประชาชนในพ้ืนท่ี

เกษตร   ได้ใช้ถนนสัญจรไป- และปลอดภัยเพ่ิมข่ึนมา

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

190 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายหนูเกษ - บ้านนายแม้น 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 ม. กว้าง  4 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว  

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
191 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายจากหมู่บ้าน - โรงเรียนวังอุดม 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

192 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายรักชาติ - บ้านนายแม้น 200000 200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200  ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

193 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายบุญยัง  - บ้านนายด้า 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 150 ม.กว้าง 4 ม หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

194 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายบุญพร้อม - บ้านนางเทา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

195 ปรับปรุงถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายอุทัย - นายบุญพร้อม 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

196 ปรับปรุงถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายวิไล - บ้านนายก้าดี 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
197 ปรับปรุงถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายบุญชู - นายวัฒถา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

198 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ ทางเข้าหมู่บ้านบ้านวังอุดม 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 150 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

199 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ รอบหมู่บ้าน  (หมู่ท่ี 13) 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 520 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

200 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ รอบหมู่บ้านวังอุดมด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  300  ม. กว้า 4 ม.หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

201 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ  รอบหมู่บ้านวังอุดมด้านทิศใต้หมู่บ้าน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
202 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ รอบหมู่บ้านวังอุดมด้านทิศเหนือหมู่บ้าน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  300 ม. กว้าง  ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

203 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้าน นายแม่น - บ้านนายด้า หลงสี 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 180 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

204 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายค้าดี - บ้านนายนูน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 80 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

205 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้าน นายสมบูรณ์ - บ้านนางละมูล 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 40 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

116



 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

206 ก่อสร้างถนนแอฟฟัลติก เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายทางเข้าหมู่บ้าน(จากล้าห้วยยางชุม - 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
คอนกรีต หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางเข้าหมู่บ้าน ) ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 1500 ม. กว้าง 6 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

207 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางบุญเล้ียง - บ้านนางสุข 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 หมู่ท่ี 14 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม.กว้าง 4 ม หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
208 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสมควร - บ้านนายสมบัติ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 14 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1423 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

209 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสิงห์ - ถนนสามแยกบ้านช่างสิ่ว 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 14 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

210 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านจ่ากว้าง - บ้านผู้ใหญ่วัลลภ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 14 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

211 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายวัลนา - บ้านนายสิงห์ 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 14 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

212 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 14 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

213 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ -สายวัดห้วยบง นางจิดาภา  พิมมาตร 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 14 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

214 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายศาลพ่อหลวงต้ือ - ศูนย์เด็กเล็กหมู่ท่ี 14 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 14 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

215 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายทองสุข  - บ้านนายสมาน 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 14 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

216 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ บ้านนายแป๋ว - ไร่นางจันทร์ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

217 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ บ้านนางล้าดวล  - บ้านนายสนม 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 50 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15  ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

218 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นายโท  -  ไร่นายใบลา 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

219 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ ไร่นายเสวียน  - ป่าชุมชน 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  50 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15  ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
220 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายประเสริฐ - นางจิดาภา(ค้มน้อย) 250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 14 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

119



 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

221 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายนายวิชัย - บ้านนางสุคน 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง  

หมู่ท่ี 14 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

222 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายนางนภาพร  - บ้านนางประมุข 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 14 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
223 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านางสุคนย์ - บ้านนายสมพร 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 14 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
  

224 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสมควร - บ้านนายสมบัติ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 14 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

225 ก่อสร้างถนน คสล เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางมณีดา-บ้านนายสมพร หน่อกระโทก 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 14 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 96 ม. กว้าง 6 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

120



 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

226 ก่อสร้างถนน คสล เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสมนึก - บ้านนางสาวมณีดา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 14 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 110 ม. กว้าง 6 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
227 ก่อสร้างถนน คสล เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางบุญเล้ียง -บ้านนายสมหวัง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 14 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 185 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

228 ก่อสร้างถนน คสล เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางพริกใช้ - ถังน้้าประปา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 14 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 6 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

229 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายแป๋ว - บ้านนายสมหมาย 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน  

230 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายทองจันทร์-บ้านนายแป๋ว ภิรมภักดี 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง  

หมู่ท่ี 15 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 254 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน  

 

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

231 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายแป๋ว - ไร่นายบัวลอง 200,000   200,000   200,000   200,00 200,00 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

232 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางเบา - ไร่นายนาค 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

233 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหลังโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ถึง โป่งนคร 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

234 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสุมิตร - บ้านนายสนม 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 ม.กว้าง 4 ม. หนา  0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

235 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสุมิตร - บ้านนางเวิน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง   

หมู่ท่ี 15 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 ม.กว้าง 4 ม. หนา  0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

236 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหลังโรงเรียนวังอ้ายจีด - บ้านโป่งนคร 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

237 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นายสมหมาย - ไร่นายบุญโฮม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 600 ม. กว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

238 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นายสุเวช -ไร่นายใบ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,200 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

239 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ ข้ึนเนินไร่นางจันทร์ บ้ารุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

240 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายถนนเพ่ือการเกษตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ไร่นายเสวียน - ทางเข้าป่าชุมชนเขาน้อย ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 1,500 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

241 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายหนูเย็น -บ้านนายสนม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
242 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นางบัวผัน มาตรวัน -ไร่นางจันทร์ บ้ารุง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 15 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะรทาง 2,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

243 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายเกล้ียง -บ้านนางวิน 200,000 200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

244 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายส้ารอง - หัวฝาย 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 16 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 400 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
  

245 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางบุปผาชาติ - นางสายฝน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 16 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
  

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

246 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายวัดป่า - บ้านนายสมพาน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 16 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 80 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

247 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายช่ืน - วัดป่า 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 16 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
  

248 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหน้าโรงเรียน - ศาลา sml 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 16 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 150 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

249 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านพ่อทอง - พ่อตุ่ม 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 16 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 780 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

250 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายวัดป่า - น้้าประปา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 16 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 250 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

251 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายศาลากลางบ้าน - บ้านแม่สายพิณ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 16 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

252 ซ่อมแซมถนน คสล.
เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านแม่บา (พ่อเพ่ิม) - บ้านแม่ยง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 16 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร หน้าโรงเรียนบ้านวังกะทะ ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ระยะทาง 400 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
  

253 ซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านหน้าโรงเรียนบ้านวังกะทะ
บ้านครูม้วน - แม่ภู

200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 16 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ระยะทาง 200 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม.
ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

254 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านแม่สรสายบ้านแม่วรรณ(สง่า) 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 16 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 150 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

255 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านพ่อเสวตสายบ้านพ่อวิโรจน์ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 16 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

256 ซ่อมแซมถนน เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหน้าบ้านครูหลอด - บ้านแม่แมน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 16 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 50 ม. กว้าง 5 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

257 ซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหน้าบ้านแม่ภู - ศาลา SML 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 16 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม.กว้าง 5 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

258 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางรัศมี  - วัดโป่งนคร 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 17 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,600 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

259 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้าน น.ส.สีนวนวงษ์ - บ้านนายประสิทธ์ิ  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 17 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500  ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
  

260 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางศรีนวล  - บ้านนายบุญร่วม 500,000   500,000   500,000   50,000     50,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 17 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 600ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
  

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

261 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางสาย  - บ้านนายสวัสด์ิ 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี17 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

262 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางรัศมี  - วัดใหม่โปร่งนคร ฯ 120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
คสล. หมู่ท่ี 17 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,600 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
  

263 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - วัดโปร่งนคร 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี17 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 ม. กว้าง 5  ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

264 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางท้า - บ้านครูธีรภร 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี17 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

265 ปรับปรุงถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายล้านมันนิคมพัฒนา-หน้าวัดใหม่โปร่งนคร 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 17 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

266 ปรับปรุงถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายปิยะวงษ์ - บ้านนางท้า 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 17 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 5,000 ม. กว้าง 5 ม. หนา0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

   ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

267 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ ส่ีแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - วัดใหม่โปร่งนคร 500,000   500,000   500,000   500,000   50,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 17 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 600ม. กว้าง 5 ม. หนา0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

268 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายแยกถนน 225 - ส่ีแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 500,000   500,000   500,000   500,000   50,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ
หมู่ท่ี 17 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 800 ม. กว้าง 6 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

269 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ ซอยบ้านนางมณีรัตน์ - บ้านนายประสาน 500,000   500,000   500,000   500,000   50,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 17 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500 ม. กว้าง 4 ม.  หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

270 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ ซอยบ้านนางเฉลิม - บ้านนายหึม 500,000   500,000   500,000   500,000   50,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 17 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500 ม. กว้าง 4 ม.  หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

271 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายแยกบ้านนางสายใจ - บ้านนายอุทัย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 17 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

272 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายป้ัมน้้ามัน  - บ้านนายพลอย 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 18 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
273 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายศาลากลางหมู่บ้าน - บ้านอ.จารุณี 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 18 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

  

274 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายก้อน - บ้านนายประสิทธ์ิ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
คสล หมู่ท่ี 18 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง 5 ม.หนา 0.2 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

275 ปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสายันต์ - บ้านนายประสิทธ์ิ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ถนน คสล. หมู่ท่ี 18 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา 0.2 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

276 ปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายป้ัมน้้ามัน  -  บ้านนายพลอย 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ถนนคสล หมู่ท่ี 18 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
277 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางสุพี - อ่างเก็บน้้าวังตะเฆ่ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 18 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

 

278 สร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านอาจารย์วารุณี-ศาลากลาง บ.วังตะเฆ่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 18 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
279 ลงลูกรัง  หมู่ท่ี 1 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายทางแยกห้วยแย้ - ไร่นายสุพจน์ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
47 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

280 ลงลูกรัง  หมู่ท่ี 1 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายทองค้า อ่างเก็บน้้า 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

131



 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

281 ลงลูกรัง  หมู่ท่ี 1 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ทางแยก 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ห้วยแย้ ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

282 ลงลูกรัง  หมู่ท่ี 1 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ ทางแยกห้วยแย้  - ไร่นายบัว 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

283 ลงลูกรัง  หมู่ท่ี 1 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายค้ามี  - บ้านนางอวยพร 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100  ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

284 ลงลูกรัง  หมู่ท่ี 1 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางแปร - ทางแยกห้วยแย้ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200  ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

285 ลงลูกรัง  หมู่ท่ี 1 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายทางแยกห้วยแย้ - โคกอีเล้ิง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

286 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  2 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านหลังโรงรียน - ล้าเชียงทา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 6,000 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

287 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  2 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไหลเขา - บ้านบุ่งเวียน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 4,000 ม.กว้าง 5 ม. กว้าง 0.2 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
288 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  2 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายนางชลรัตน์ดา - บ้านนายจีม 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

289 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  2 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายชัด - บ้านนายฉันทัช  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
290 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  2 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายนางเม่า - นางแอ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

291 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  2 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางเม่า - สระประมง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

292 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  2 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายอ้านวย - บ้านนางจารุณี 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

293 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  2 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายแจ้ง - สระประมง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

294 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  2 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายแอ - ทางแยกร่วมสระประมง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

295 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  3 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายฝายโป่งเกตุ ถึง สะพานหนองไม้แก่น 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม. กว้าง 5 ม. หนา0.2 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

296 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  3 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายพรม - ไร่นายสงวน ,น้้าตก 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.2ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

297 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  3 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายถ้้าค้างคาว - ไร่นายสุรินทร์ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

298 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  3 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายห้วยหินดาด - ไร่นางนงคราญ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

299 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  3 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายถ้้าค้างคาว - ไร่นายกองเสง 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

300 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  3 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายถ้าค้างคาว - นายสวัสด์ิ 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
301 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  3 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายพรม - ไร่นายสงวน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

135



 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

302 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  3 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ   สายถ้้าค้างคาว  - ไร่นางสายทอง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

303 ถมดิน หมู่ท่ี 4 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ  - ถมดินท่ีสาธารณะสนามเด็กเล่นตรงข้ามศาลา 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร กลางบ้าน  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

304 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  4 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายดอนตาปู่ - วัด 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

305 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  4 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายจากบ้านนางบุญมี - โป่งลึก 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

306 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  4 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางไว - โรงเรียนท่าโป่ง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  200 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

307 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  4 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายท้ายหมู่บ้าน - โรงเรียน 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  200 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

308 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  5 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสี - ไร่นายหล่า 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 900 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.26 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

309 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  5 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ บ้านนางประมาล - อ่างเก็บน้้าตูมกา 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  2,000 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

310 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  5 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายนายอุ่ย - ห้วยหวาย 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 4,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

311 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  5 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายห้วยฮวก - บ้านนายนาค 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3500 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

312 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  5 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายนาค - ท่ีสาธารณะ 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,500 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

313 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  5 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหน้าวัด - ไร่นายทองจันทร์ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
314 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  5 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายลานมัน - ซอกตะเคียน 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

315 ลงลูกรัง หมู่ท่ี 5 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหน้าวัด - นานายส่ัน 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

316 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  6 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหัวสะพาน - แจ้งวังทอง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง  

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  6 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

317 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  6 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นางอนงค์ถึงถนนสาย 225 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,800 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

318 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  6 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายวัดอุบลวราราม - บุ่งเวียน 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 800 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

319 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  6 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายเสริม - บ้านนางสิง 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

320 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  6 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านหัวสะพาน - บ้านห้วยแย้ 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

321 ลงลูกรังวัดเขาตาเงาะ เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ ถนนสาย 225 – คลองน้้าโปงดินแดง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 6 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 150  ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

322 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  7 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหลังวัดบ้านโนนส้าราญ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม.หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

323 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  7 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นางเหมือน - ถนน 225 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

324 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  7 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหลังวัด  - ไร่นายยอด 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

325 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  7 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านโนนส้าราญ - บ้านแจ้งใหญ่ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

326 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  7 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ  - รอบภูเขาสนิม 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 5 ม. หนา  0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

      ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

327 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  7 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสอง - รอบเขาสนิม 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

328 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  7 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายคุ้มอีสานเขียว - แจ้งใหญ่ 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

329 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  7 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหลังวัด - ไร่นายถนอม 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

330 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  7 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายถนน 225 - ฝายหลวง 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

331 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  7 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหลังวัด - ฝายหลวง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง  5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

141



 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

332 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  7 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นายบรรยาย -  ไร่นายอธิป 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

333 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  7 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายแยกนายถุง  -  เขายายไข 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

334 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  8 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ  - อ่างเก็บน้้าหนองปล้อง - ไร่นายกล่ัน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 4,000 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

335 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  8 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นายกรุงไทย - ไร่นายบุญหลาย 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 4,000 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

          ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

336 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  8 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายบุญเพ็ง - นางบุญเหลือ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

337 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  8 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายกรุงไทย - ไร่นายประสิทธ์ิ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

338 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  8 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ  - ไร่นางบัวผัน - ล้าห้วยเชียงทา 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง100 ม.  กว้าง  6 ม. หนา  0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

339 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  8 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสิงห์ทอง - ล้าห้วยเชียงทา 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300  ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

340 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  8 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ล้าห้วยเชียงทา 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 400  ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

341 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  8 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านายหลุย - ล้าห้วยเชียงทา 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

342 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  8 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายธานี  - ล้าห้วยเชียงทา 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

343 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  8 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายเฉลิม - ล้าห้วยเชียงทา 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

344 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  8 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ  - บ้านนางถาวร - ล้าห้วยเชียงทา 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง100 ม.  กว้าง  6 ม.  หนา  0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
345 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  9 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สาย ไร่นายสมหวัง - ไร่นางยุพา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

346 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  9 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายท่ี  2  สายฝายตาแสง - หน้าผา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง  

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง3,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

144



 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

347 ลงลูกรัง หมู่ท่ี 9 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสุริยา - รร.บ้านหลังสัน 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

348 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  9 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้าน อบต.สังข์ - บ้านนายร่ืน 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

349 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  9 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายเส้นบ้านหลังสัน - บ้านปากดง 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 7,000ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

350 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  9 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายฝายตาแสง -  หินหร่อง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง  

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง1,500 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

351 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  9 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านตาโข่ย -  โร่นางชูชีพ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,300 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

145



 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

352 ลงลูกรัง หมู่ท่ี 9 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ  - บ้านหลังสัน - รร.บ้านปากดง 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 8000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

353 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  10 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ อ่างเก็บน้้าหนองปล้อง - อุทยานแห่งชาติไทรทอง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200 ม. กว้าง  6 ม. หนา  0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

354 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  10 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนานปราณชัย - อ่างเก็บน้้าหนองปล้อง 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000ม. กว้าง 6 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

355 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  10 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายบุญน้า - บ้านนาย     150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

356 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  10 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ  -  อ่างเก็บน้้าหนองปล้อง - อ่างวังน้้าเขียว 150,000   150,000   150,000   150,00 150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

357 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  11 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายคลองน้้า - สามแยกหมู่บ้น 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,500 ม. กว้าง 6 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

358 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  11 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ  - แยกอุทยานแห่งชาติไทรทองถึงบ้านปากดง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 4,000 ม. กว้าง 6 ม. หนา 0.2 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

359 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  11 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายลงลูกรังภายในหมู่บ้านปากดง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

360 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายวัดบ้านปากดง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

361 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายแยกเข้าวัด - ส้านักสงฆ์แสงธรรมมงคล 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 40 เมตร กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

362 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านปากดง - บ้านส้านักตูมกา 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 6,000 เมตร กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

363 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านปากดง - บ้านหลังสัน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 7,000 เมตร กว้าง 6 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

364 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายสามแยกวัด - ไร่นายสว่าง ประจัญกล้า 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 เมตร  กว้าง 4 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
365 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านปากดง - สามเส้า 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 7,000 เมตร กว้าง 4 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

366 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายแยกบ้านหลังสัน - ไร่นานสุข บุญศรัทธา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 เมตร กว้าง 4 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

367 ลงลูกรัง หมู่ท่ี 
(หินขาว) 

12 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายคอกใหญ่ - หัวสะพาน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 4,000 ม.กว้าง 7 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

368 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  12 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นายบุญ - ไร่นายนอ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 6 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

369 ลงลูกรัง (หินขาว) เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านแจ้งวังทอง - หัวสะพาน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  12 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม. กว้าง  6 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

370 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  12 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายน้อย - บ้านนายเอียง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  6 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

371 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  12 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสวัสด์ิ - วัดศรีประเสริฐ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  6 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

372 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  12 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ ถนนสายซับเฮ้ีย 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  6 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

373 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  13 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหลังโรงเรียน  - ไร่นายวันชัย 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,200 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

374 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  13 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านผู้กองประชุม - ไร่นายภิรมย์ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

375 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  13 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายค้าดี - ไร่นายสมบูรณ์ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 6 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

376 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  13 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นายเลียม - ไร่นายสนิท 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,500 ม.กว้าง 6 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

150



 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

ท่ี หน่วยงานผลท่ีคาดว่าตัวช้ีวัดเป้าหมายวัตถุประสงค์โครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 25702569256825672566 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท () บาท () บาท () บาท () บาท)

377 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหลังโรงเรียนเพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ - ไร่นายวันชัย 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 กองช่างประชาชนมีความของ
หมู่ท่ี  13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,500 ม.กว้าง 6ม. หนา 0.15 ม. สะดวกรวดเร็วประชาชนในพ้ืนท่ี

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป- และปลอดภัยเพ่ิมข่ึนมา

378 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  13 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ  - บ้านวังอุดม - ส้านักตูมกา 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   ร้อยละ 80 กองช่างประชาชนมีความของ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 4,000 ม. กว้าง  6 ม. หนา0.2 ม.  สะดวกรวดเร็วประชาชนในพ้ืนท่ี

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป- และปลอดภัยเพ่ิมข่ึนมา

379 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  14 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายคุ้มน้อย  - ไร่นายเฉย 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 กองช่างประชาชนมีความของ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง  5 ม. หนา 0.2 ม.  สะดวกรวดเร็วประชาชนในพ้ืนท่ี

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป- และปลอดภัยเพ่ิมข่ึนมา

380 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  14 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนายทองสุข - ไร่นายรณชัย 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 กองช่างประชาชนมีความของ
เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  สะดวกรวดเร็วประชาชนในพ้ืนท่ี

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป- และปลอดภัยเพ่ิมข่ึนมา

381 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  14 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 กองช่างประชาชนมีความของ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็วประชาชนในพ้ืนท่ี

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป- และปลอดภัยเพ่ิมข่ึนมา

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

382 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  14 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายแม่ฟ้าหลวง  - ไร่นายสุชาติ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

383 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  14 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ  - ถนนแนวเขตป่าชุมชนเขาน้อย - ไร่นางอินทร์ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

384 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  14 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ  - ไร่นายวิชาญ  - ไร่นางหนูการณ์ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
385 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  14 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ  - ไร่นายโท - ถนนโปร่งนคร 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

386 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  14 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสุข   - ไร่นายรณชัย 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง  5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

387 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  14 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสมบัติ - ไร่นายเฉย 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 5,000 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

388 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  14 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายทองใบ  - หลัง อบต.วังตะเฆ่ 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 5000 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว  

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

389 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  15 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายประสาน - บ้านโป่งนคร 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

390 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  15 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหลัง อบต.วังตะเฆ่  - สามแยกนายนาค 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

391 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  15 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านใหม่ - โปร่งนคร 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

392 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  15 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายแม่ฟ้าหลวง - ไร่นายสุชาติ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,500 ม. กว้าง 5  ม.หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

393 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  15 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายประสาน - บ้านโป่งนคร 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

394 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  15 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายแนวเขตป่าชุมชน - เขาน้อย 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 4,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

395 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  15 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นายเสวียน - โป่งนคร 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

396 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  15 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นายสมหมาย - ศาลปู่ตา 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

397 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  16 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายนายค้า  - นานายบุปผาชาติ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม.กว้าง 4  ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

398 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  16 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายนายป่ัน - ห้วยเชียงทา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

399 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  16 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายคุ้มน้อยศรีสง่า - เขารัง 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

400 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  16 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายแยกนานายปาน - วังอ้ายจีด 450,000   450,000   450,000   450,000   450,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง  

 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 4,000ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

401 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  17 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางเดือน - บ้านนางหวานฉ้่า 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 400 ม. กว้าง  4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

402 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  17 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายสามแยกถนน225  - บ้านนายสุนทร 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,300 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

403 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  17 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางสมรอบหมู่บ้านโปร่งนคร 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

404 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  17 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหน้าวัดใหม่โปร่งนคร  - บ้านนายสวัสด์ิ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

405 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  17 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายแยกวัดโปร่งนคร - บ้านใหม่เจริญผล 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

406 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายศูนย์เรียนรู้นครพอเพียง - 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  17 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร บ้านนางสม เจ็กทอง ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม หนา 0.15 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

407 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายลานมันเจ้ต๊ิก - บ้านนายสุนทร 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 17 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

408 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  17 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายส่ีแยกศูนย์เด็กเล็ก - วัดใหม่โปร่งนคร 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

409 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  17 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางส้ม - เข่ือน 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

410 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  17 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายบุญร่วม - บ้านนายเทียะ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

411 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  18 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้าน อ.จารุณี - ศาลากลางบ้าน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

412 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  18 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ  -สายไร่นายปรีชา-ไร่อาจารย์วารุณี 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

413 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  18 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายประสิทธ์ิ - ถนนเช่ือมต้าบล 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร โคกสะอาด  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

414 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  18 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นางโสภา - ไร่นายบัวขาว 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
415 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  18 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ  - ภายในหมู่บ้านวังตะเฆ่ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

416 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  18 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ รพ.สต.วังตะเฆ่ - โรงเรียนวังตะเฆ่ 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200  ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

417 ลงลูกรัง หมู่ท่ี  18 เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ อ่างเก็บน้้าวังตะเฆ่ - แจ้งวังทอง 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500  ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

418 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายทางแยกห้วยแย้ - ไร่นางสุภาพ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,880 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

419 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายนานางจอมศรี  -  นานางสุมฤทธ์ิ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

420 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายแยกไร่นางเร่ืองไร -บ้านโนนส้าราญ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

421 ปรับปรุงถนน เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นายสมาน - ไร่นายประคอง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

422 ปรับปรุงถนน เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายห้วยแย้ - ห้วยคอกน้อย 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

423 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นายสมภาร บุญวิเศษ - 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ถนนสายห้วยแย้   ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 2,018 เมตร กว้าง 5 เมตร ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

424 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สาย 225 - ไร่นางสมพร   200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 265  เมตร  กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

425 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายอ่อน - ไร่นางสมพร 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  120  เมตร  กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

426 ปรับปรุงถนนเพ่ือ เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นางสุทิน - ไร่นางแหนง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
การเกษตรหมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

427 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นายอนันต์ - 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ไร่นายทวี  ร้ังจันทร์ทึก ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 170 เมตร   กว้าง 5 เมตร ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

428 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ ไร่นางน้อย 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 900  เมตร  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 5 เมตร ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

429 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไหล่เขา - ไร่นางครวญ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  2 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.2  ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
430 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหลังโรงเรียนบ้านวังกะทะ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี  2 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500 ม. กว้าง  4  ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
                  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

 

431 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายถนนไหล่เขา - บ้านบุ่งเวียน 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  2 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

432 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายโรงเรียนวังกะทะ - ล้าห้วยเชียงทา 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  2 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

433 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายแยกสายไหล่เขา - ไร่นางเย่ียม 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  2 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

                ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

434 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไหลเขา - บ้านบุ่งเวียน 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  2 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1000ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

435 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางเม่า - บ้านนายแอ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  2 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

436 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายถ้้าค้างคาว  -  ไร่นางสวน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  3 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

437 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสายทอง - ไร่นายสงวนวังม่วง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  3 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 4  ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

438 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายถ้้าค้างคาว  -  ไร่นางสายทอง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  3 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

439 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายห้วยหินดาด - ไร่นางนงคราญ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  3 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

440 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายพรหม - ไร่นายสงวน 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  3 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง2,000 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

441 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นางบุญถ่ิน  - ไร่นายสุธรรม 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  3 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

442 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นายเคน  - ไร่นายสุพจน์ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  3 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

443 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นางบุญถ่ิน  - ไร่นายปรีชา 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  3 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

444 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายห้วยหินดาด - ไร่นางนงคราญ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  3 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
445 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหลังโรงเรียนบ้านท่าโป่ง - ไร่นายด้วง  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

 หมู่ท่ี  4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

446 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ ยกร่องพูนดินสายหลังโรงเรียนบ้านท่าโป่ง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 หมู่ท่ี  4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สามแยกบ้านนางละมัย ถึงล้าห้วยย่างบ่า  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง 6 ม. หนา 0.2 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

447 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหนองปล้อง - ซับปลาก้ัง (หมู่ 4,8,17) 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
 หมู่ท่ี  4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

448 ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหลังโรงเรียน 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

449 ปรับปรุงถนนเพ่ือ เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหลังโรงเรียน-ส่ีแยกนายแก้ว โพทอง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
การเกษตร  หมู่ท่ี 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,470 เมตร กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

450 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายส่ีแยกนายแก้ว โพธ์ิทอง - ไร่นายด้วง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 เมตร  กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
451 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหนองปล้อง - ซับปลาก้ัง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 เมตร กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

452 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายลานมัน - ปากดง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 8,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.   ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

453 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ ท่ีสาธารณะประโยชน์ - ไร่นางสายฝน 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

454 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นายปรีชา - นานางผม ชัยบุญ 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,500 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

455 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นายสมมุต  - นานายปรีชา 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

456 ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สาย รอบสาธารณะประโยชน์ส้านักตูมกา 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

457 ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สาย ไร่นายไสว - ไร่นายส่ัน 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
458 ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สาย ห้วยฮวก 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

459 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายฝาย ธกส.-นานางเพียน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 700 เมตร กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

460 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหน้าวัด-นานายค้านาย 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 เมตร กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

461 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหลังวัด - นานายส่ัน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 เมตร กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

462 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายส้านักตูมกา-บ้านวังอุดม  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 เมตร กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

463 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายส้านักตูมกา - ห้วยฮวก  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,500 เมตร กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
464 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายห้วยหวาย 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 4,250 เมตร กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

465 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านหัวสะพาน  หมู่ 6 ถึง หมู่ 12 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  6 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

466 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นายประดิษฐ์  -  ไร่นางเย็น 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  6 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

467 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายวัดอุบลวราราม - บุ่งเวียน 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  6 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 8,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

468 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายวัดอุบลวราราม - ไร่นายประดิษฐ์ 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  6 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

469 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายถนน 225 - บ้านแจ้งวังทอง 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  6 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

470 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหลังวัดบ้านโนนส้าราญ  หมู่ 7    200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ถึงบ้านตะลอมไผ่ ทต.โคกสะอาด  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.   ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

471 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายส้าเริง ม.7  - บ้านนายวิชัย 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

472 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางทองใบ  - บ้านนายประสิทธ์ิ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 700 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

473 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นางนารี - ไร่นายทวี 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.2 ม.   ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

474 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสอง - รอบเขาสนิม 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

475 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายอีสานเขียว - บ้านแจ้งใหญ๋ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

476 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหลังวัด - ไร่นายถนอม 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

477 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ ถนน 225 - ฝายหลวง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

478 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสอง - เขาน้อย 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง  

หมู่ท่ี  7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

479 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายวัดโนนส้าราญ - ไร่นายถนอม 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

480 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายบุญเสาร์ - รอบเขาสนิม 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.      ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

481 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหนองปล้อง ถึง  ไร่นายกล่ัน 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

งบประมาณ
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

482 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายส่ีแยกรวมใหม่ - ไร่นายประสิทธ์ิ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 4 ม หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

483 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นายกรุงไทย - ไร่นายณรงค์    150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

484 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นายกรุงไทย - ไร่นายประสิทธ์ิ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

485 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหนองปล้อง - ไร่นายเล็ก 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

486 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นายดม  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

487 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายถ้้างูเหลือม 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

488 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหนองปล้อง -  ไร่นายปรีชา 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
489 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ เส้นนายกรุงไทย ถึง ไร่นายบุญหลาย 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี  8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

490 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหนองปล้อง ถึง ไร่นายสุริยา 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

491 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นายดม 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

492 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายถ้่างูเหลือม 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่  9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

493 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางปุ่น - ไร่นายหย่ัน 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

494 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายเส้นมอหลงเสียงนาง  -  ไร่นายสุรินทร์ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่  9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

495 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายเส้นมอหัวแตก - ไร่นางต้อย 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่  9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

496 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายมอหัวแตก - ฝายตาแสง 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 4000 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

497 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายสามแยกต้นหว้า - ไร่นางปุ่น 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
498 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายสามแยกต้นหว้า -มอหลงเสียงนาง 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี  9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

499 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ มอหัวแตก  - ซับไกเขียว 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี  9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว  

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

500 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหลังอ่างเก็บน้้าหนองปล้อง - เขตอุทยาน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 10 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

501 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหนองปล้อง - อุทยานแห่งชาติไทรทอง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 10 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,500 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

502 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายสายอ่างเก็บน้้าหนองปล้อง - อ่างเก็บน้้า 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 10 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร วังน้้าเขียว  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

503 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายอ่างเก็บน้้าวังน้้าเขียว - ไร่นายสุรเดช 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 10 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

504 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายอ่างหนองปล้อง - อุทยานไทรทอง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 10 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

505 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายอ่างวังน้้าเขียว - ซับปลากัง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 10 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,500 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

506 ปรับปรุงถนนเพ่ือ เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายอ่างเก็บน้้าวังน้้าเขียว- 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
การเกษตร  หมู่ท่ี 10 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ไร่นายโอฬาร สังเกตกิจ ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ระยะ 2,700 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

507 ปรับปรุงถนนเพ่ือ เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายไกรสร - อ่างเก็บน้้าหนองปล้อง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
การเกษตร หมู่ท่ี 10 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,700 ม. กว้าง 5 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

508 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายสามเส้า  หมู่ท่ี  11 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,500 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

509 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายไร่นายร่ืน  หมู่ท่ี  11 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  500 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
510 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายไร่นายร่วม - ไร่นายสวัสด์ิ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 11 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

511 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายไร่นายบุญกาล - คลองใหญ่ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

512 ปรับปรุงถนนเพ่ือ เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายแยกสามเศร้า - บ้านนายสุนทร 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
การเกษตร  หมู่ 11 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 

513 ปรับปรุงถนนเพ่ือ เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายไร่นายสุชาติ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
การเกษตร  หมู่ 11 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

514 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายไร่นายชอบ -  นานายผัด 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ 12 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 5  ม หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

515 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายไร่นายบุญ  - ไร่นายซอม 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ 12 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม. กว้าง 6 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

516 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายไร่นายค้าปอน - ไร่นายคิมย์ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ 12 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 6 ม.หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

   ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

517 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายไร่นายพิมพ์ - ถนนต้าบลโคกสะอาด 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ 12 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 6 ม.หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

518 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายไร่นายทองแดง  - นายค้าปอย 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ 12 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

519 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายฟรามวัว 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 12 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000  ม. กว้าง 5  ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

   ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

520 ถนนเพ่ือการเกษตร   เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี สายคอกใหญ่ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 12 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มาและขน ระยะทาง 3,500 เมตร กว้าง 4 เมตร ของประชาชนใน สะดวกรวดเร็ว 

พ้ืนท่ีได้ใช้ถนนสัญ และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
จรไป-มา 

521 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายศาลากลางบ้าน - ไรนายสมชาย 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

522 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนายค้าดี  หมู่ 13  - หมู่ท่ี 11 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 5,000 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

523 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายรร.วังอุดม - ป่าชุมชนเขาวง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 6 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

524 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านหมวดประชุม - ไร่นายเนียม 120,000   120,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 6 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

525 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนายปรีชา - วัดเขาอุดม 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 600 ม. กว้าง 6 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

526 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านวังอุดม - ไร่นายสม 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

180



 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

527 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม  -  บ้านวังอุดม - ไร่นายเคน 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

528 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายโรงเรียนวังอุดม  - ป่าเขาวง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

529 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนายชม  - ไร่นายเนียม 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
530 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนายสุภี  - ทางออกวัดป่าเขาวง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 13 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

531 ปรับปรุงถนนเพ่ือ เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นายเรียบ - ไร่นายสนิท 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
การเกษตร หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 4,000 เมตร กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

532 ปรับปรุงถนนเพ่ือ เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นายบุญชู - ไร่นายสม นารีจันทร์ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
การเกษตร  หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 740 เมตร กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

533 ปรับปรุงถนนเพ่ือ เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านวังอุดม - บ้านส้านักตูมกา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
การเกษตร  หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,300 เมตร กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

534 ปรับปรุงถนนเพ่ือ เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายโรงเรียน - เขาวง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
การเกษตร  หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,300 เมตร กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

535 ปรับปรุงถนนเพ่ือ เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายชุม - ไร่นายเนียม แพงค้า 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
การเกษตร  หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  810 เมตร กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
536 ปรับปรุงถนนเพ่ือ เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายทางเข้าหมู่บ้าน - ถนน 225  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

การเกษตร  หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,115 เมตร กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

537 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนางอ่อนสี  - ไร่นายเสน่ 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ที 14  การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 5,000 ม.กว้าง 4  ม.หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน  

 

538 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 14  การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

539 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนางทองใบ - สามแยกหลัง อบต. 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 14 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,600 เมตร กว้าง 6 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

540 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายประเทือง - ฝายน้้าล้น 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 14 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,765 เมตร กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
541 ก่อสร้างถนนเพ่ือ เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายสุวรรณ งอกก้าไร-ไร่นายปรีชา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

การเกษตร  หมู่ท่ี 14 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 995 เมตร กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

542 ก่อสร้างถนนเพ่ือ เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายไร่นางสายตา - ไร่นายประยูร 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
การเกษตร  หมู่ท่ี 13 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  1,200 เมตร กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
จรไป-มา 

543 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายปากทางเข้าหมู่บ้าน  - บ้านบุ่งเวียน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ 14  การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 5,000 ม.กว้าง 4  ม.หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

544 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายหลังท่ีท้าการ อบต. - สามแยก 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

545 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายไร่นายทองพูน  เช่ือมถนนสายเก่า 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  650 ม. กว้าง 4  ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

4 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

546 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายแม่ฟ้าหลวง - นายทุย 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 4,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

184



 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

547 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายหลัง อบต. - ถนนวังอ้ายจีด 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

548 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายไร่นายคุณ - ไร่นางทองพาด 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

549 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายห้วยโป่งแดง - ตลาดชุมชนเขาวง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

550 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายหน้าบ้านนายประสาน - โป่งนคร 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

551 ปรับปรุงถนนเพ่ือ เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านนายทองคูน - ไร่นางสมเสลา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
การเกษตร หมู่ท่ี 15 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 เมตร  กว้าง 3 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

552 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายนานายปาน - นานายสวัสด์ิ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 16  การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

553 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายไร่นายโสภา  - ดงสามเหล่ียม 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 16  การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 5,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

554 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายถนน 225 - นานายเอ้ียง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 16  การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

555 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายถนน 225 - ล้าห้วยเชียงทา 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 16  การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,500 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

556 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายไร่นายลม -ไร่นายขันตี 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 16  การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,500 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

557 ปรับปรุงถนน
เพ่ือการเกษตร   หมู่ท่ี 16

เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม 350,000   350,000   350,000   350,000   350,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,500 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

558 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายไร่นายกล่ัน - โป่งนคร 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 17 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

                      / ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

559 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายไร่นางน้อย 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 17 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

               ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

560 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนางย้อย - บ้านวังอ้ายจีด 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 17 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

561 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนางปล้ืม - เข่ือน 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 17 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500 ม. กว้าง 5 ม.หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

562 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนายแก้ว - ไร่นายก้ัน 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 17 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

563 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายส่ีแยกไร่นายแก้วโพธ์ิทอง - ไร่นายปรีชา  150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 17 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

564 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายไร่นายปิยะวงศ์  - ไร่นายยัง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 17 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

565 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม  -  ไร่นายธรรมนูญ  - ไร่นายแก้ว 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 17 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

566 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนายประสิทธ์ิ - ไร่นางโสภา 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 17 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

188



 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

567 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนายประสิทธ์ิ - ไร่นางโสภา 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 17 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

568 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายไร่นายประสิทธ์ิ - บ้านดอนกอก 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 18 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  1,000 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

569 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายทางแยกบ้านนายประสิทธ์ิ - 200000 200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 18 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ไร่นางโสภา  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 500 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.2 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
  

570 ถนนเพ่ือการเกษตร  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนายประสิทธ์ิ - ไร่นางโสภา 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 18 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

571 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนายประสิทธ์ - ต้าบลโคกสะอาด 150000 150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 18 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

572 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สายไร่นายปรีชา -  ไร่นางโสภา 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 18 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

  - ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

573 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายฝายน้้าล้น-เช่ือมบ้านแจ้งวังทอง หมู่ท่ี 12  150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 18 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 600 เมตร กว้าง  5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

574 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านประสิทธ์ิ - ไปบ้านดอนกอก  150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 18 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  920 เมตร   กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

575 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายสามแยกไร่นายปรีชา - ไร่อาจารย์วารุณี  150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 18 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  665  เมตร  กว้าง 5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

576 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายฝายน้้าล้น - เช่ือมบ้านแจ้งวังทอง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ท่ี 18 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 600 เมตร กว้าง  5 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

190



 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

577 ถมดินพ้ืนท่ีสาธารณะ  - เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีในการใช้  - ถมดินในพ้ืนท่ีสาธารณะ  หมู่ 1 - 18 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000    -  ประชาชนมีพ้ืน   -ประชาชนมีพ้ืนท่ีใช้ กองช่าง
ภายในต้าบล  ประโยชน์ ท่ีประกอบกิจกรรม ประโยชน์ในการท้า

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 กิจกรรมภายในชุมชน
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20

578 ก่อสร้างทางระบายน้้า   เพ่ือป้องกันปัญหาการขาด ก่อสร้างท่อส่งน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนทาง ป้องกันปัญหาน้้าท่วม กองช่าง
แคลนน้้าเพ่ือใช้ในการเกษตร ก่อสร้างท่อส่งน้้าเพ่ือการเกษตร ระบายน้้าเพ่ิมข้ึน ขังในพ้ืนท่ีชุมชน ลดปัญ
และการอุปโภคบริโภค จ้านวน  หมู่ 1-18 ร้อยละ 20 หาน้้าท่วมลดลง 

ร้อยละ 30

579 ก่อสร้างบล๊อคคอนเวิร์ด   เพ่ือป้องกันปัญหาการขาด ก่อสร้างร่องระบายน้้าบล๊อคคอนเวิร์ด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนทาง ป้องกันปัญหาน้้าท่วม กองช่าง
แคลนน้้าเพ่ือใช้ในการเกษตร จ้านวน  หมู่ 1-18 ระบายน้้าเพ่ิมข้ึน ขังในพ้ืนท่ีชุมชน ลดปัญ
และการอุปโภคบริโภค ร้อยละ 20 หาน้้าท่วมลดลง 

ร้อยละ 30

580 ก่อสร้างสะพาน  คสล.   เพ่ือใช้สัญจรในการประกอบ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนสะพานท่ี ประชาชนใช้ประโยชน์ กองช่าง
อาชีพทางการเกษตร ต.วังตะเฆ่  หมู่ท่ี  1-18 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 ในเคล่ือนย้ายผลผลิตทาง

การเกษตรเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 20

581 ก่อสร้างสะพาน   เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม ก่อสร้างสะพานคอนกรีต  สะพานเหล็ก 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวนถนนท่ีเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ข้ามฝายน้้าล้น หมู่ 2 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 50  ม.กว้าง 5 ม. ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วในการ

 พึงพอใจเพ่ิมข้ึน เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ 80 ทางการเกษตร

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

582 ก่อสร้างสะพาน คสล.   เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หลังโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มาและขน ทางเท้า 1 เมตร ระยะทาง 25 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
หมู่ท่ี 4 ส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ ได้สัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
583 ก่อสร้างรางระบายน้้า 1. เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือน สาย 225 - สะพาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของประชาชนแก้ไขปัญหาความ กองช่าง

หมู่ท่ี 1 ร้อนให้แก่ราษกรจากน้้าท่วมขัง ระยะทาง 346 เมตร กว้าง 30 ซม. ลึก 30 ซม. ในหมู่บ้านท่ีได้รับความ เดือนร้อน และลด
2. เพ่ือลดความขัดแย้งของราษฏร เดือนร้อนลดลง ความแย้งของประชาชน

584 ก่อสร้างรางระบายน้้า 1. เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือน สายบ้านนายสมควร - ทางไปบ้านแจ้งวังทอง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ แก้ไขปัญหาความ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ร้อนให้แก่ราษกรจากน้้าท่วมขัง ระยะทาง 235 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 30 ซม. ประชาชนในหมู่บ้าน เดือนร้อนและลด

2. เพ่ือลดความขัดแย้งของราษฏร ท่ีได้รับความเดือน ความแย้งของ
 ร้อนลดลง ประชาชน

585 ก่อสร้างรางระบายน้้า 1. เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือน ช่วงบ้านนางน้อย - บ้านนางอ่ืง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ แก้ไขปัญหาความ กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ร้อนให้แก่ราษกรจากน้้าท่วมขัง ระยะทาง 150 ม. กว้าง 40 ซม. ลึก 30 ซม. ประชาชนในหมู่บ้าน เดือนร้อนและลด

2. เพ่ือลดความขัดแย้งของราษฏร ท่ีได้รับความเดือน ความแย้งของ
 ร้อนลดลง ประชาชน

งบประมาณ

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

586 ก่อสร้างรางระบายน้้า 1. เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือน จากลานมัน - บ้านนางเวา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ แก้ไขปัญหาความ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ร้อนให้แก่ราษกรจากน้้าท่วมขัง ระยะทาง 575 ม. กว้าง 40 ซม. ลึก 30 ซม. ประชาชนในหมู่บ้าน เดือนร้อนและลด

2. เพ่ือลดความขัดแย้งของราษฏร ท่ีได้รับความเดือน ความแย้งของ
ร้อนลดลง ประชาชน

587 ก่อสร้างรางระบายน้้า 1. เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือน จากบ้านนายบัวลี-ห้วยเชียงทา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ แก้ไขปัญหาความ กองช่าง
หมู่ท่ี 10 ร้อนให้แก่ราษกรจากน้้าท่วมขัง ระยะทาง  275 เมตร ประชาชนในหมู่บ้าน เดือนร้อนและลด

2. เพ่ือลดความขัดแย้งของราษฏร ท่ีได้รับความเดือน ความแย้งของ
ร้อนลดลง ประชาชน

588 ก่อสร้างรางระบายน้้า 1. เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือน บ้านแม่ยง - บ้านแม่ภู 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ แก้ไขปัญหาความ กองช่าง
หมู่ท่ี 16 ร้อนให้แก่ราษกรจากน้้าท่วมขัง ระยะทาง 100 ม. ประชาชนในหมู่บ้าน เดือนร้อนและลด

2. เพ่ือลดความขัดแย้งของราษฏร ท่ีได้รับความเดือน ความแย้งของ
ร้อนลดลง ประชาชน

589 ก่อสร้างรางระบายน้้า 1. เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือน สายบ้านพ่อเสวต - บ้านพ่อวิโรจน์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ แก้ไขปัญหาความ กองช่าง
หมู่ท่ี 16 ร้อนให้แก่ราษกรจากน้้าท่วมขัง ระยะทาง 100 ม. ประชาชนในหมู่บ้าน เดือนร้อนและลด

2. เพ่ือลดความขัดแย้งของราษฏร ท่ีได้รับความเดือน ความแย้งของ
ร้อนลดลง ประชาชน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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890 ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส   เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ช่วงถนนการเกษตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ
หมู่ท่ี 5 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มาและขน สายนานายสี - นานายหล่า ของประชาชนใน สะดวกรวดเร็ว 

ส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ พ้ืนท่ีได้ใช้ถนนสัญ และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย จรไป-มา 

591 ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส   เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ถนนการเกษตรสายบ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ
หมู่ท่ี 5 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มาและขน นายนาค - ห้วยฮวก ของประชาชนใน สะดวกรวดเร็ว 

ส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ พ้ืนท่ีได้ใช้ถนนสัญ และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย จรไป-มา 

592 ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส   เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ช่วง ทางเข้าหมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ
หมู่ท่ี 5 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มาและขน ของประชาชนใน สะดวกรวดเร็ว 

ส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ พ้ืนท่ีได้ใช้ถนนสัญ และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย จรไป-มา 

593 ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส   เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ช่วงไร่นางอินทร์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ
หมู่ท่ี 15 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มาและขน ขนาดกว้าง 6 เมตร ของประชาชนใน สะดวกรวดเร็ว 

ส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ ยาว 8 เมตร พ้ืนท่ีได้ใช้ถนนสัญ และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 2 ช่องระบาย จรไป-มา 

594 ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส   เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ช่วงไร่นายทองจันทร์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ
หมู่ท่ี 15 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มาและขน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร ของประชาชนใน สะดวกรวดเร็ว 

ส่งผลผลิตทางการเกษตรได้  2 ช่องระบาย พ้ืนท่ีได้ใช้ถนนสัญ และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย จรไป-มา 

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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595 ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส   เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ช่วงไร่นางสมเสลา สุนา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ
หมู่ท่ี 15 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มาและขน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร ของประชาชนใน สะดวกรวดเร็ว 

ส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ 2 ช่องระบาย พ้ืนท่ีได้ใช้ถนนสัญ และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย จรไป-มา 

596 ก่อสร้างสนามกีฬา  เพ่ือส่งเสริมการออก้าลังกาย/ ก่อสร้างลานกีฬา คสล.ต้านยาเสพติด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีจ้านวนสนาม ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
กิจกรรมภายในชุมชน ต.วังตะเฆ่  หมู่ท่ี  1-18 กีฬาเพ่ิมข้ึน ในการออกก้าลังกายใน
  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี ก่อสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติด ร้อยละ 10 ชุมชนท้าให้มีสุขภาพ
สุขภาพแข็งแรง ต.วังตะเฆ่  หมู่ท่ี  1-18 ร่างกายแข็งแรงเพ่ิมข้ึน 

ก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าเทียม หมู่1-18

597 ก่อสร้างศาลา   เพ่ือให้ประชาชนมีท่ีส้าหรับ   1.ก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร  500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   มีจ้านวนศาลาพัก ประชาชนมีท่ีส้าหรับ กองช่าง
เอนกประสงค์ โดยสารรถประจ้าทางและสัญจร จ้านวน  10 แห่ง ผู้โดยสาร ข้างถนน รอรถประจ้าทาง เพ่ิมข้ึน

ไปมา   2.ก่อสร้างอาคารหอธงพระราชทาน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 40

  3.ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
598 ปรับปรุงอาคาร   เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานท่ี  1.ปรับปรุงศาลากลางบ้าน  หมู่1-18 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   มีจ้านวนอาคาร ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

ส่ิงปลูกสร้าง ในการท้ากิจกรรมของชุมชน  3.ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีม่ันคงแข็งแรง ส้าหรับท้ากิจกรรมของ
 3.ปรับปรุงศาSML  หมู่ 1-18 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
4.ปรับปรุงอาคารสถานท่ีราชการภายในต้าบล
5ปรับปรุงส่ิงปลูกสร้างของทางราชการภายใน
ต้าบล

งบประมาณ
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599 ก่อสร้างห้องน้้า  - เพ่ือบริการประชาชนในชุมชน  1.ก่อสร้างห้องน้้าสาธารณะ จ้านวน 2 ห้อง 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   มีจ้านวนห้องน้้า ประชาชนมีความพ่ึง กองช่าง
สาธารณะ และนักท่องเท่ียว  - ก่อสร้างห้องน้้าสาธารณะให้มีจ้านวน สารธารณะเพ่ิมข้ึน พอใจในการเข้าใช้บริการ

เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 40 ห้องน้้าสาธารณะ และมี
จ้านวนมาก

600 โครงการก่อสร้างสะพาน  - เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม  - ก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ้านวนสะพานท่ี ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลอยข้ามถนน ในชุมชนให้มีความปลอดภัย หน้า รร.วังตะเฆ่  รร.ท่าโป่ง เพ่ิมข้ึน ประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

รร.หัวสะพาน มีความพึงพอใจ เดินทาง

601 โครงการก่อสร้างซุ้ม  - เพ่ือเป็นซุ้มประตูทางเข้า  - ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าต้าบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนซุ้มประตูทาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ประตูทางเข้าต้าบลวัง ต้าบลวังตะเฆ่ วังตะเฆ่ เข้าเพ่ิมมากข้ึน สะดวก รวดเร็วในการ
ตะเฆ่ ประชาชน มีความพึง เดินทางและขนส่ง

พอใจ เดินทางและขนส่ง

602 โครงการปักแนวเขตท่ี เพ่ือก้ันแนวเขตท่ีสาธารณะ ท่ีสาธารณะภายในต้าบลวังตะเฆ่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการก้ันท่ีสาธารณะ ประชาชนมีความพึง กองช่าง
สาธารณะภายในต้าบล ม.1 - ม.18 ฯลฯ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ  20 พอใจเพ่ิมข้ึน

603 ปรับปรุงพ้ืนท่ี หมู่ท่ี  2 เพ่ือใช้เป็นท่ีจัดกิจรรมต่างๆ ลงหินคุก หน้าศาลา SML 250,000 การจัดกิจกรรมต่างๆ ประชาชนมีคุณภาพ
ภายในหมู่บ้าน บ้านวังกะทะ หมู่ท่ี 2 พ้ืน 3,600 ตรม. ภายในหมู่บ้านเพ่ิม ชีวิตท่ีดีข้ึน

มากข้ึน

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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604 ก่อสร้างลานคอนกรีต เพ่ือใช้เป็นท่ีจัดกิจรรมต่างๆ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ 350,000 การจัดกิจกรรมต่างๆ ประชาชนมีคุณภาพ
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 ภายในหมู่บ้าน ศาลา SML บ้านวังกะทะ พ้ืนท่ี 3,600 ตร.ม.  ภายในหมู่บ้านเพ่ิม ชีวิตท่ีดีข้ึน

มากข้ึน

605 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนมีสนามกีฬาใน ก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ท่ี 10 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   มีสนามกีฬา ประชาชนมีสุขภาพ กองช่าง
สนามกีฬา  หมู่ท่ี 10 การออกก้าลังกาย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 แข็งแรงมากข้ึน 

   

606 ก่อสร้างก้าแพงรอบ เพ่ือให้ศาลามีความม่ันคง ก่อสร้างก้าแพงรอบศาลากลางหมู่บ้าน 350,000 350,000 ทรัพย์สินสาธารณะ ศาลามีความม่ันคง กองช่าง
ศาลา หมู่ท่ี 11 ปลอดภัย และป้องกันทรัพย์ พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ประโยชน์ มีความปลอดปลอดภัย

สินส่วนร่วมของหมู่บ้าน กว้าง 45  เมตร  ยาว 15 เมตร ภัย จากการโจรกรรม

607 โครงการก่อสร้างถังพัก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ถังเหล็กกว้าง 3 เมตร สูง 6 เมตร 350,000 350,000 เกษตรกรมีน้้าใช้อย่าง ผลผลิตทางการเกษตร กองช่าง
น้้าทางเข้าป่าชุมชน กักเก็บน้้าไว้ใช้ในพ้ืนท่ีท้าการ พร้อมถัง 2,000 ลิตร 2 ใบ พอเพียง ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน
เขาน้อย หมู่ท่ี 15 เกษตรแหล่งน้้าเพ่ิมผลผลิต และแก้ปญหาภัยแล้ง

และรายได้ให้แก่เกษตรกร ในพ้ืนท่ี
จากการเพ่ิมแหล่งน้้า

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
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608 ขยายเขตบริการเสียง   เพ่ือประกาศข่าวสารให้ชาว ภายในต้าบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  ประชาชนได้รับรู้ข้อ  เพ่ือให้ประชาชนได้ กองช่าง
ตามสายภายในต้าบล บ้านได้ยินชัดเจน  - ก่อสร้างหอกระจายข่าว มูลข่าวสารเพ่ิมข้ึน รับข่าวสารท่ีทางราชการ

 - ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ร้อยละ 40 ประกาศ 
 - ขยายเขตบริการเสียงในหมู่บ้าน

609 จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   เพ่ือให้ชาวได้รู้ข่าวสารท่ัวไป  - ก่อสร้างสถานท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000    - ประชาชนได้รับ  - เพ่ือให้ประชาชนได้รับ กองช่าง
ต้าบล  - ก่อสร้างสถานท่ีประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน รู้ข้อมูลข่าวสาร ฟังข่าวสารท่ีทางราช

 - ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้าบล เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 40 การประกาศเพ่ิมข้ีน

610 ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล เพ่ือให้ชาวได้รู้ข่าวสารท่ัวไป  - ปรับปรุงสถานท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000    - ประชาชนได้รับ  - เพ่ือให้ประชาชนได้รับ กองช่าง
ข่าวสาร  - ปรับปรุงสถานท่ีประชาสัมพันธ์ชุมชน รู้ข้อมูลข่าวสาร ฟังข่าวสารท่ีทางราช

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 40 การประกาศเพ่ิมข้ีน
611 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร   เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวมูลข่าว   จัดท้าจดหมายข่าว/แผ่นพับ/เว็บไซต์ ฯลฯ 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000      -ประชาชนได้รับ  ประชาสัมพันธ์ข่าว ส้านักปลัด

งานอบต. สารการจัดซ้ือจัดจ้าง / ผลการ  -จัดท้าแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานบริการอบต. ทราบข้อมูลข่าวสาร สารการจัดซ้ือจัดจ้างผล
ด้าเนินงาน/ การจัดกิจกรรม/ จัดท้าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินงาน การด้าเนินงานของ การด้าเนินงานการจัด
โครงการ/ประกาศต่างๆ ประจ้าปี  ปีละ 1 คร้ัง อบต.เพ่ิมข้ึน โครงการ/ประกาศ
ของ อบต. ร้อยละ 20

 รวม 611  โครงการ  -  - 192,473,046 207,463,127 187,913,208 185,923,289 184,843,370 958,616,040         -  -

2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

                                                                                                                         แผนงานการเกษตร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการน้้าภูเขา  -  เพ่ือประชาชนมีน้้า 1.ก่อสร้างฝายกักเก็บน้้า 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้้าส้าหรับ กองช่าง
ใช้เพ่ือการเกษตรและอุปโภค 2.ก่อสร้างอ่างกักเก็บน้้า ท่ีมีน้้าส้าหรับอุปโภค อุปโภคบริโภค เพ่ิมข้ึน 
บริโภค 3.ก่อสร้างอ่างพักน้้า   บริโภคเพ่ิมข้ึน

4.ก่อสร้างฝายทดน้้า ร้อยละ 40

5.ก่อสร้างฝายน้้าล้น/ท่อน้้าล้น

2 โครงการโรงสูบน้้าด้วย  -  เพ่ือผลิตน้้าเพ่ืออุปโภค ก่อสร้างโรงสูบน้้าด้วยพลังงาน 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้้าส้าหรับ กองช่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ภาย บริโภคและใช้เกษตรกรรม แสงอาทิตย์ภายในต้าบล ท่ีมีน้้าส้าหรับอุปโภค อุปโภคบริโภค เพ่ิมข้ึน 
ในต้าบล บริโภคเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 40

 

3 โครงการกาลักน้้า เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ 1.ก่อสร้างฝายกักเก็บน้้า 250000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ้านวนครัวเรือนท่ีมี ประชาชนมีน้้าส้าหรับ กองช่าง
เพ่ือการเกษตรและ 2.ก่อสร้างอ่างกักเก็บน้้า น้้าส้าหรับอุปโภค อุปโภคบริโภค เพ่ิมข้ึน 
อุปโภคบริโภค 3.ก่อสร้างอ่างพักน้้า  บริโภคเพ่ิมข้ึน

4.ก่อสร้างฝายทดน้้า ร้อยละ 40

5.ก่อสร้างฝายน้้าล้น/ท่อน้้าล้นฯลฯ
4 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือป้องกันการขาดแคลนน้้า ก่อสร้างฝายประชารัฐภาย 350,000   350,000   350,000   350,000   350,000   มีจ้านวนฝายกักเก็บ ประชาชนมีความพึง กองช่าง

ประชารัฐภายในต้าบล เพ่ือใช้ในการเกษตร ในต้าบลวงัตะเฆ่ น้้าเพ่ิมข้ึนเพ่ิมข้ึน พอใจเพ่ิมข้ึน
และอุปโภคบริโภค ม.1 - ม.18 ฯลฯ ร้อยละ  20

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

                                                                                                                         แผนงานการเกษตร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้้า เพ่ือประชาชนมีน้้า 1. ก่อสร้างฝายกักเก็บน้้า 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้้า ส้าหรับ กองช่าง
/อ่างกักเก็บน้้าภายในต้าบลใช้เพ่ือการเกษตรและอุปโภค 2. ก่อสร้างอ่างกักเก็บน้้า ท่ีมีน้้าส้าหรับอุปโภค อุปโภคบริโภค เพ่ิมข้ึน 
ในต้าบล บริโภค 3. ก่อสร้างอ่างพักน้้า   บริโภคเพ่ิมข้ึน

4. ก่อสร้างฝายทดน้้า ร้อยละ 40

5. ก่อสร้างฝายน้้าล้น/ท่อน้้าล้น
 ฯลฯ

6 ปรับปรุงฝายกักเก็บน้้า เพ่ือกักเก็บน้้าเพ่ืออุปโภค 1.ปรับปรุงฝายกักเก็บน้้า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้้า ส้าหรับ กองช่าง
/อ่างกักเก็บน้้าภาย บริโภคและใช้เกษตรกรรม /อ่างกักเก็บน้้า ท่ีมีน้้าส้าหรับอุปโภค อุปโภคบริโภค เพ่ิมข้ึน 
ในต้าบล 2.ปรับปรุงอ่างกักเบน้้า บริโภคเพ่ิมข้ึน

3.ปรับปรุงอ่างพักน้้า ร้อยละ  40

  ฯลฯ หมู่ท่ี  1 - หมู่ท่ี 18

7 ขุดสระน้้า/ขุดลอกสระ/ เพ่ือให้มีน้้าใช้เพียงพอต่อ ภายในต้าบล 296,600 296,600 296,600 296,600 296,600 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้้า ส้าหรับ กองช่าง
แหล่งน้้าสาธารณะ ความต้องการของราษฎร 1.การขุดลอกล้าห้วย ท่ีมีน้้าส้าหรับอุปโภค อุปโภคบริโภค เพ่ิมข้ึน 
ภายในต้าบล 2.การขุดสระน้้าสาธารณะ บริโภคเพ่ิมข้ึน

3.การขุดลอกแหล่งน้้าสาธารณะ ร้อยละ 40

ฯลฯ
รวม 7  โครงการ  -  - 7,796,600 7,796,600 7,796,600 7,796,600 7,796,600  -  -  -

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาและปรับปรุง เพ่ือให้บริการด้าน พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000      ประชาชนได้รับ   เพ่ือให้ประชาชนได้ ส านักปลัด
เว็บไซต์ ข้อมูลข่าวสาร และ ของ อบต. ทราบข้อมูลข่าวสาร รับรู้ข่าวสารท่ีทางราชการ

ประชาสัมพันธ์การ การด าเนินงานของ ประกาศ เพ่ิมข้ึน 
ด าเนินงานของ อบต. อบต.เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20

2 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์   จัดท าจดหมายข่าว/แผ่นพับ/ 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000       ประชาชนได้รับ   ประชาสัมพันธ์ข่าว ส านักปลัด
งานอบต. ข้อมูลข่าวสารการ เว็บไซต์ ฯลฯ ทราบข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ

จัดซ้ือจัดจ้าง /  - จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของ จัดจ้างผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน/ งานบริการ อบต. อบต.เพ่ิมข้ึน การจัดโครงการ/ประกาศ
การจัดกิจกรรม  - จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 20

/โครงการ/ประกาศต่างๆ ผลการด าเนินงานประจ าปี 
ของ อบต. ปีละ 1 คร้ัง

รวม 2   โครงการ  -  - 110,000     110,000     110,000     110,000     110,000     550,000                -  -

  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ต้ังเวรยามพลังแผ่นดิน เพ่ือฝึกอบรมประชาชน  1.จัดต้ังเวรยามพลังแผ่นดิน 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    ประชาชนได้มีส่วน ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด
เป็นประสานพลัง  2.จัดต้ังสายตรวจบูรณาการ ร่วมในการดูแลชุมชน ป้องกันภัยต่างๆ 
แผ่นดิน เพ่ิมข่ึน ร้อยละ 20 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20

2 รณรงค์ลดอุบัติเหตุ  - เพ่ือเฝ้าระวัง ลดอุบัติเหตุภายในต าบล 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000     - จ านวนการเกิด  - ลดอุบัติเหตุภายใน ส านักปลัด
ทางถนนช่วงเทศกาล ป้องปราม การกระท าผิด 1. จัดต้ังจุดบริการลดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ ลดลง ชุมชนในทุกเส้นทาง

กฎหมายจราจรและ จราจรเทศกาลปีใหม่ ร้อยละ 30 และช่วงเทศกาลลดลง 
การให้บริการประชาชน 2. จัดต้ังจุดบริการลดอุบัติเหตุ  ร้อยละ 80 

ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จราจรเทศกาล สงกรานต์
และเทศกาลสงกรานต์ 3. ฝึกอบรมปลูกฝังวินัยการจราจร
เพ่ือลดอุบัติเหตุทาง

3 พัฒนาศักยภาพ - เพ่ือความปลอดภัย  1.ฝึกทบทวน 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ผู้รับการอบรม ต ารวจบ้านช่วยรักษา ส านักปลัดฯ
ของอาสาสมัครต่าง ๆ ในชีวิตและทรัพย์สิน  2.อบรมศึกษาดูงาน ได้ปฏิบัติงาน. ความเรียบร้อยในชุมชน

 3.จัดอบรมเพ่ิมจ านวนสมาชิกใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20

 ฯลฯ เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ  50

4 กองทุนทดแทนผู้ประสบ - เพ่ือชดเชยความเสีย - การกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000      - ประชาชนท่ี  - ประชาชนได้รับการ ส านักปลัดฯ
ภัยกรณี รถของ หายส าหรับประชาชนท่ี รถของอปท. ก่อเหตุ ประสบภัยจากรถ ชดเชยกรณีรถ อปท.

อปท. ก่อเหตุ เป็นผู้เสียหายจากรถ อปท. อปท.ได้รับความ ก่อเหตุเพ่ิมข้ึน 
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5 การปกป้องสถาบัน - เพ่ือด ารงไว้ซ่ึงเอก 1. จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันตาม 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     - ประชาชนได้ส านึก  - ประชาชนได้ส านึกใน ส านักปลัดฯ
 ลักษณ์/ความเป็นชาติไทย นโยบายของรัฐบาล ในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณและ

/เพ่ือให้ความรู้ 2. จัดกิจกรรมปรองดองสมาน และมีความจงรักภักดี มีความจงรักภักดีต่อ
- เพ่ือให้ประชาชนได้ ฉันท์ในท้องถ่ิน ต่อสถาบันเพ่ิมข้ึน สถาบัน
ส านึกในพระมหากรุณาธิ 3. กิจกรรมปกป้องสถาบัน ร้อยละ  50

คุณและจงรักภักดี พระมหากษัตริย์
ต่อสถาบัน

6 ป้องกันและแก้ไขปัญหา  - เพ่ือสนองนโยบาย 1. บูรณาการกับส่วนราชการออก 70,000     70,000     70,000     70,000     70,000      - ปัญหายาเสพติดใน 1. สนองนโยบายของรัฐ        ส านักปลัดฯ
ยาเสพติด รัฐบาลตาม“ยุทธศาสตร์ ตรวจปัสสาวะเด็กและเยาวชนใน พ้ืนท่ีลดลง ร้อยละ 80 บาลตาม" ยุทธศาสตร์ 

พลังแผ่นดินเอาชนะ สถานศึกษา พลังแผ่นดินเอาชนะ
- เพ่ือควบคุมการขยาย 2. ฝึกอบรมเข้าค่ายเยาวชน ยาเสพติดลดลง ร้อยล80

ตัวของยาเสพติดและ 3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์โทษ 2. เกิดการเฝ้าระวังใน
ลดการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติด พ้ืนท่ีสามารถป้องกัน
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี 4. ชุมชนอุ่นใจได้ลุกหลานกลับคืน การแพร่ระบาดและ
- เพ่ือป้องกันกลุ่มเส่ียง 5. เอกซ์เรย์ผู้ค้าผู้เสพในชุมชน ลดพ้ืนท่ีเส่ียงในพ้ืนท่ี
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 6. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ เยาวชน ตรวจหาสาร ฯ
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ไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับ รณรงค์  แก้ไขปัญหายาเสพติด
ยาเสพติด 7. จัดกิจกรรมวันต่อต้าน
- เพ่ือค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติดโลก ฯลฯ
ยาเสพกลุ่มเส่ียง 
น าเข้าสู่กระบวน ฯ

7 ขับเคล่ือนสมัชชา - เพ่ือให้มีเจ้าภาพใน เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 70,000     70,000     70,000     70,000     - ปัญหายาเสพติด - มีเจ้าภาพในการแก้ไข ส านักปลัดฯ
หมู่บ้าน ชุมชน การแก้ไขปัญหายา ในพ้ืนท่ีลดลง ปัญหายาเสพติดในหมู่
พลังแผ่นดินเอา เสพติดในหมู่บ้าน/ ร้อยละ  80 บ้านชุมชนอย่างเป็น
ชนะยาเสพติด ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพ้ืนท่ี รูปธรรมในทุกพ้ืนท่ี

- เพ่ือให้มีการบูรณาการระดม - มีการบูรณาการระดม
สรรพก าลังและทรัพยากรจากทุก   สรรพก าลังและทรัพยากร
ภาคส่วนในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็น จากทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน
พลังแผ่นดินในการแก้ไขปัญหา ชุมชน เป็นพลังแผ่นดิน
ยาเสพติดอย่างมีคุณภาพ ในการแก้ไขปัญหา
มีประสิทธิภาพ เป็นเอกภาพ ยาเสพติดอย่างมีคุณภาพ

รวม  7   โครงการ  -  - 720,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 5,480,000              -  -
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1 โครงการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน  - มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000    มีการพัฒนาคุณภาพ  - ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

และพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาพัฒนาคุณภาพ ศึกษาดูงาน ให้กับประชาชนใน ชีวิตให้กับประชาชน พ้ืนฐานเก่ียวกันพัฒนา กองการศึกษาฯ

ให้กับประชาชนในต าบล ชีวิตท่ีดีข้ึนในทุกๆด้าน ในต าบล เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 การ  เพ่ิมร้อยละ 60 กองสวัสดิการสังคม

2 โครงการแข่งขันวิชาการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในต าบล 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000      - จ านวนเด็ก     เด็กมีประสิทธิภาพ กองการศึกษาฯ
ศพด. ในการเรียนของเด็ก ท่ีมีการเรียนรู้ ในการเรียนรู้ทางวิชาการ

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เก่ียวกับวิชาการ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 40

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 40

3 อาหารเสริม (นม) เพ่ือส่งเสริมให้มีพัฒนา 4,055,140 4,055,140 4,055,140 4,055,140 4,055,140  - เด็กมีสุขภาพ  - เด็กมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษาฯ
การท่ีสูงข้ึน  - สนับสนุนอาหารเสริม (นม)   ท่ีดีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 ท่ีดีข้ึนในทางโภชนาการ

ศพด. 11 แห่ง เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

 - สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 

ร.ร.ในสังกัด สพฐ. จ านวน  9  แห่ง
4 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ - เพ่ือสนับสนุนการ   - จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000      - เด็กได้รับความรู้  - ประชาชนได้ร่วมท า กองการศึกษาฯ

ร่วมกิจกรรมให้แก่เด็ก   1 คร้ัง / ปี เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 60 กิจกรรมร่วมกันภายใน
และเยาวชน ครอบครัวเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 60
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5 สงเคราะห์เด็กนักเรียน - เพ่ือช่วยเหลือ  - สนับสนุนทุนการศึกษา  100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     - เด็กได้รับโอกาส  -  ผู้ด้อยโอกกาสมี กองการศึกษาฯ
ผู้ด้อยโอกาส จ านวน  36  ทุน ทางการศึกษา โอกาสได้เรียนสูงข้ึน 

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50

6 พัฒนาบุคลากรทาง  - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน  - ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000     - บุคลากรได้รับ  - บุคลากรมีประสิทธิ กองการศึกษาฯ
การศึกษา การเรียนการสอน  - ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับ การพัฒนาเพ่ิมข้ึน ภาพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

ท่ีสูงข้ึน ร้อยละ 80

7 กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ - จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     -เด็กเล็กมีสุขภาพและ  - เด็กเล็กมีสุขภาพและ กองการศึกษาฯ
สานสัมพันธ์ พลานามัย ให้แก่เด็กเล็ก เด็กเล็ก พลานามัยท่ีดี พลานามัยท่ีดีข้ึน 

มีพัฒนาการทางกาย เพ่ิมข้ึน ร้อยละ  50 ร้อยละ 50

เหมาะสมตามวัย
8 โครงการแข่งขันทักษะ   เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี   จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000   จ านวนผู้เข้าร่วม    ผู้เรียนมีทักษะ กองการศึกษาฯ

ทางวิชาการศูนย์ ทักษะและความรู้จาก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน โครงการร้อยละ 90 และความรู้จากสาระ
พัฒนาเด็กเล็ก สาระการเรียนรู้ตาม สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ผู้เรียนได้แสดงศักย การเรียนรู้ตามหลักสูตร

หลักสูตร วังตะเฆ่ ปีละ 1 คร้ัง ภาพของตนเอง   เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เรียนสูงข้ึน
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9 โครงการพัฒนาคุณภาพ   เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี -จัดกิจกรรมวิชาการ 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 - จ านวผู้เข้าร่วม - ผู้เรียนได้รับประสบ กองการศึกษาฯ
ผู้เรียน ประสบการณ์เรียนรู้เก่ียว -จัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการร้อยละ 90 การณ์เรียนรู้เก่ียว

กับตัวเด็ก บุคคล -จัดกิจกรรมทัศนศึกษา - ผู้เรียนได้รับประสบ กับตัวเด็ก บุคคล 
ส่ิงต่างๆ สถานท่ี -จัดกิจกรรมการบริการเทคโนโลยี การณ์ตรงได้ลงมือ ส่ิงต่างๆ สถานท่ี 
และธรรมชาติรอบตัว สารสนเทศและการส่ือสาร ICT ปฎิบัติจริงในแต่ และธรรมชาติรอบตัว 
ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง ละกิจกรรม ร้อยละ 90 ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย

10 โครงการจัดซ้ือชุด   เพ่ือใช้ส าหรับประเมิน   จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับประเมิน 50,000    ได้รับการจัดซ้ือ   ศพด.ทุกแห่งในสังกัด กองการศึกษาฯ
อุปกรณ์ส าหรับประเมิน พัฒนาการเด็กตามช่วง พัฒนาการเด็ก (DSPM) ชุดอุปกรณ์ส าหรับ องค์การบริหารส่วน
พัฒนาการเด็ก(DSPM) อายุตามมาตรฐานสถาน ช่วงอายุ 2-5 ปี ในศูนย์ ประเมินพัฒนาการเด็ก ต าบลวังตะเฆ่ มีชุด
ช่วงอายุ 2-5 ปี พัฒนาเด็กปฐมวัยใน พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 11 ชุด (DSPM)ช่วงอายุ 2-5ปี อุปกรณ์ส าหรับประเมิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศพด. จ านวน พัฒนาการเด็กท่ีเป็นไป
11 ชุด ตามมาตรฐานสถาน
งบประมาณ 2566 พัฒนาเด็กปฐมวัย

11 โครงการติดต้ังระบบ   เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน   ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตในศูนย์ 11,000   ได้รับการติดต้ัง ศพด.ในสังกัด อบต. กองการศึกษาฯ
อินเตอร์เน็ตใน การสอนด้วยเทคโนโลยี พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง - - - - ศพด.ทุกแห่งมีความ วังตะเฆ่มีสัญญาณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสร้างความเพลิดเพลิน จ านวน 11 เคร่ือง สะดวกในการจัดการ อินเตอร์เน็ตส าหรับใช้

ให้กับผู้เรียน เรียนการสอน/ ในการจัดการเรียนการสอน
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้   เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย   จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบ 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,500,000 3,000,000   ได้รับงบประมาณ   เด็กปฐมวัยในศูนย์ กองการศึกษาฯ
จ่ายการบริหาร ในการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันส าหรับเด็กปฐมวัย สนับสนุนท่ีเพียงพอ พัฒนาเด็กเล็กและ
สถานศึกษา ตามโครงการอาหาร ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เด็กนักเรียนในศูนย์ นักเรียนในโรงเรียน
(ค่าอาหารกลางวัน) กลางวันส าหรับศูนย์พัฒนา ทุกแห่งจ านวน 11 ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและ สังกัดส านักงานคณะ

เด็กเล็กในความรับผิดชอบ นักเรียนในโรงเรียน กรรมการการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วน สังกัดส านักงานคณะ ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

ต าบลวังตะเฆ่ กรรมการการศึกษา ระดับช้ันอนุบาล-

ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ประถมศึกษาปีท่ี 6
  เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุน   จ่ายเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน 6,700,000 7,000,000 7,500,000 8,000,000 8,500,000 ระดับช้ันอนุบาล- ให้ได้รับสารอาหารท่ี
ส าหรับสนับสนุนอาหาร อาหารกลางวันส าหรับเด็กของ ประถมศึกษาปีท่ี 6 เพียงพอ
กลางวันส าหรับเด็กของ สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน มีการเจริญเติบโต
สถานศึกษาในสังกัดส านัก คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืน เหมาะสมตามวัย
งานคณะกรรมการการ ฐาน (สพฐ.) ในโครงการอาหาร
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กลางวันส าหรับเด็กปฐมวัย-

ในโครงการอาหารกลางวัน ประถมศึกษาปีท่ี 6จ านวน 9 โรง
ส าหรับเด็กปฐมวัย-

ประถมศึกษาปีท่ี 6
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการสนับสนุนค่า   เพ่ือจัดหาส่ือการเรียน   จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนท่ีสอด 530,000 550,000 600,000 630,000 660,000   ศพด.ทุกแห่งจัดซ้ือ   ศพด.ทุกแห่งในสังกัด กองการศึกษาฯ
ใช้จ่ายการบริหารสถาน การสอน(รายหัว) และของ กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ ส่ือการเรียนการสอน ต าบลวังตะเฆ่ มีส่ือการ
ศึกษา ค่าจัดการเรียน เล่นส าหรับเด็กในศูนย์ สอดคล้องกับแผนการจัดประสบ ตามหน่วยการเรียนรู้ เรียนการสอน(รายหัว) 

การสอน(รายหัว) พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง การณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ ประจ าปีงบปรมาณ และของเล่นท่ีสอดคล้อง
ในแต่ละปีงบประมาณ   ศพด.ทุกแห่งมีส่ือ กับหน่วยการเรียนรู้

การเรียนการสอน เหมาะสมกับวัยและ
ร้อยละ 70 เพียงพอต่อจ านวนเด็ก

14 โครงการสนับสนุน   เพ่ือจัดหาหนังสือเรียน   จัดซ้ือหนังสือเรียนส าหรับ 63,000 65,000 70,000 75,000 80,000   ศพด.Iทุกแห่งจัดซ้ือ   ศพด.ทุกแห่งใน กองการศึกษาฯ
ค่าใช้จ่ายในการจัด ส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์ เด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) หนังสือเรียน ท่ีสอด สังกัดต าบลวังตะเฆ่ 
การเรียนการสอน พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งให้ คล้องกับบหลักสุตร มีหนังสือเรียนแจกให้
(ค่าหนังสือเรียน) สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตาม การศึกษาปฐมวัย เด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)

ระเบียบการจัดซ้ือในแต่ละ พ.ศ. 2560  โดยไม่เรียกคืนเป็นไป
ปีงบประมาณ  เด็กนักเรียนอายุ3-5ปี ตามแนวทางและ

ได้รับหนังสือเรียนโดย ระเบียบการจัดซ้ือ
มิได้เรียกเก็บคืน 
ร้อยละ100
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการสนับสนุนค่า   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสด  จ่ายเป็นเงินสดให้ผู้ปกครองเด็ก 95,000 98,000 110,000 130,000 150,000   ได้รับการจัดสรรงบ  แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย กองการศึกษาฯ
ใช้จ่ายในการจัดการเรียน ให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประมาณท่ีเพียงพอ ให้กับผู้ปกครองใน
การสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี ) จ านวน 11 ศูนย์ แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) (อายุ 3-5 ปี) ส าหรับน า ปีงบประมาณ ละ 1 คร้ัง ร้อยละ 40 เด็กได้มีเคร่ืองแบบ

ไปซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน ส าหรับใส่มาเรียน
ให้กับผู้เรียน

16 โครงการสนับสนุนค่า   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสด   จ่ายเป็นเงินสดให้ผู้ปกครอง 62,000 65,000 70,000 75,000 80,000   ได้รับการจัดสรรงบ  แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย กองการศึกษาฯ
ใช้จ่ายในการจัดการเรียน ให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประมาณท่ีเพียงพอ ให้กับผู้ปกครองใน
การสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี ) แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)  (อายุ 3-5 ปี )ส าหรับน าไป จ านวน 11 ศูนย์ ร้อยละ 40 เด็กมีอุปกรณ์การเรียน

ซ้ืออุปกรณ์การเรียนให้ ปีงบประมาณ ละ1 คร้ัง ใช้เพียงพอ
กับผู้เรียน

รวม  16  โครงการ  -  - 14,406,140 14,883,140 15,665,140 16,535,140 17,605,140 79,094,700            -  - 
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต
       แผนงานสาธารสุข

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ประชาสัมพันธ์โรคติดต่อ - เพ่ือป้องกันการเกิด - จัดท ากิจกรรมการควบคุมโรค 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ความพึงพอใจของ ลดปัญหาการเกิดโรค ส านักปลัดฯ
โรคติดต่อภายชุมชน - จัดฝึกอบรมการควบคุม ประชาชนท่ี อบต. ติดต่อแพร่ระบาดใน
เช่น โรคฉ่ีหนู โรคระบาด โรคติดต่อ มีศักยภาพในการ ชุมชนมีอัตราการ
ภายในชุมชน  โรคไข้ - รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานเพ่ิมมาก ลดลงของโรคระบาด
เลือดออก  ไข้หวัด ข้ึน ร้อยละ 80

2 ตรวจสารเสพติด เพ่ือหาสารเสพติด - เด็ก  เยาวชน  ประชาชน 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     เยาวชนปลอดจาก จ านวนผู้ติดสาร ส านักปลัด
ในเด็กเยาวชนประชาชน  ภายในต าบลวังตะเฆ่ สารเสพติด ลดลง เสพติดลดลง 
ในพ้ืนท่ี ร้อยละ 50 ร้อยละ 50

3 หน้าบ้านน่าอยู่ชุมชน  - เพ่ือส่งเสริมชุมชน หมู่ท่ี 1 - 18 100,000    100,000    100,000    100,000     -  ชุมชนดูแลรักษา - ชุมชนน่าอยู่ ส านักปลัดฯ
น่ามอง ให้น่าอยู่ ความสะอาด เพ่ิมข้ึน ปราศจากมลพิษ 

 - เพ่ือรักษาความ ร้อยละ 30  

สะอาดของชุมชน
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต
       แผนงานสาธารสุข

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 หน่วยบริการแพทย์  - เพ่ืออ านวยความ - สนับสนุนงบประมาณเพ่ือ 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    - ประชาชนสามารถ ประชาชนได้รับการ ส านักปลัดฯ
ฉุกเฉิน สะดวกและให้บริการ ส่งเสริมการด าเนินงานและ เข้าถึงบริการทางการ บริการทางการแพทย์

ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน บริหารจัดการระบบการแพทย์ ท่ีรวดเร็ว
แก่ประชาชน ฉุกเฉิน
 - ด้านการแพทย์
ฉุกเฉินแก่ประชาชน  

5 สมทบกองทุนหลัก เพ่ือท่ีจะได้มีสุขภาพท่ี  - สมทบกองทุน  สปสช. 200,710    200,710    200,710    200,710    200,710     - ประชาชนมีหลัก ประชาชนได้รับทุน ส านักปลัดฯ
ประกันสุขภาพต าบล แข็งแรงมากข้ึน ร้อยละ 40  ของงบประมาณ ประกันสุขภาพ สปสช.มากข้ึน 

ท่ีได้รับการจัดสรรให้ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 30 ร้อยละ 30

6 สมทบกองทุนสวัสดิการ  -  เพ่ือส่งเสริมการมี สร้างรายได้เสริมให้ประชาชนใน 150,000    150,000    150,000    150,000    150,000     - ประชาชนมีรายได้  - ประชาชนมีการรวม กองสวัสดิการฯ
ชุมชน ส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนหมู่ท่ี 1 - 18 เสริมเพ่ิมข้ึนร้อยละ10 กลุ่มในพัฒนาให้ดีข้ึน

ร้อยละ  10

7 โครงการส่งเสริมให้  - พัฒนาความรู้ให้ จัดโครงการให้ความรู้ อสม. ฯลฯ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - ประชาชนในต าบล  - เพ่ือให้ประชาชนมี ส านักปลัด
ความรู้ภาคีเครือข่าย อสม. ภาคีเครือข่าย อสม มีสุขภาพดีข้ึน  สุขภาพแข็งแรงเพ่ิมข้ึน กองสวัสดิการ
ภายในต าบล  ร้อยละ  20 ร้อยละ 70 สังคม

กองช่าง

งบประมาณ
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต
       แผนงานสาธารสุข

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการขับข่ีปลอดภัย เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 80,000    80,000    80,000    80,000    80,000    ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม ส านักปลัด
ใส่ใจกฎจราจร ความรู้และทักษะเก่ียวกับ ครู ผู้ปกครอง และประชาชน ร้อยละ 90ได้รับความ มีความเก่ียวกับการขับ

การขับข่ีรถจักรยานยนต์ ท่ัวไป รู้และทักษะเก่ียวกับ ข่ีรถจักรยานยนต์ท่ี
อย่างถูกต้องตามหลักการ การขับข่ีรถจักรยาน ปลอดภัยและสามารถ
ขับข่ีปลอดภัยถูกกฎจราจร ยนต์อย่างถูกต้องตาม ปฏิบัติตามกฎจราจร
เพ่ือสร้างแกนน าด้านการรณรงค์ หลักการขับข่ีปลอดภัย ได้ถูกต้อง
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการ ถูกกฎจราจร
เก่ียวกับการขับข่ีรถ

9 โครงการส่งเสริมการ เพ่ือจ้างเหมาผู้ปฏิบัติ ประชาชนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน 450,000   450,000   450,000   450,000   450,000   ประชาชนผู้เจ็บป่วย ประชาชนผู้เจ็บป่วย ส านักปลัด
ให้บริการแพทย์ งานด้านการแพทย์ ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ฉุกเฉินผู้ได้รับบาดเจ็บ ฉุกเฉิน และผู้ได้รับ
ฉุกเฉิน (EMS) ฉุกเฉิน ให้บริการช่วย หรือเหตุอ่ืน ในเขตพ้ืนท่ี จากอุบัติเหตุหรือเหตุอ่ืน บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 

เหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ในเขตพ้ืนท่ีองค์การ หรือเหตุอ่ืน
หรือกะทันหัน ผู้ได้รับบาดเจ็บ บริหารส่วนต าบล  ในเขตพ้ืนท่ีมาตรฐาน 
จากอุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืน วังตะเฆ่ ได้รับก่ารช่วย รวดเร็วทันท่วงที 
 ณ จุดเกิดเหตุก่อนส่งไปรักษาต่อ เหลือ เป็นการสร้างหลัก
ท่ีโรงพยาบาลตลอด24 ช่ัวโมง ประกันถึงความปลอด

ภัยของประชาชน

งบประมาณ
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต
       แผนงานสาธารสุข

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ - เพ่ือพัฒนาความรู้ให้ จัดโครงการให้ความรู้ อสม. ฯลฯ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  ประชาชนในต าบล  เพ่ือให้ประชาชนมี กองสวัสดิการสังคม

ภาคีเคลือข่าย อสม. ภาคีเคลือข่าย อสม. มีสุขภาพดีข้ึน สุขภาพแข็งแรงเพ่ิมข้ึน
ภายในต าบล ร้อยละ 20

11 โครงการฝึกอบรม เพ่ือให้ความรู้ในการคัด ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานองค์การ 80,000    80,000    80,000    80,000    80,000    ผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน เข้ารับการฝึกอบรม ส านักปลัด
อาสากู้ชีพ (ผู้ปฏิบัติ แยกผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินใน บริหารส่วนต าบล  อาสาสมัคร องค์การบริหารส่วน สามารถคัดแยกผู้เจ็บ
การฉุกเฉินเบ้ืองต้น FR) กรณีอุบัติภัยหมู่และสาธาร กู้ชีพกู้ภัยป้องกันและบรรเทาสา ต าบล อาสาสมัครกู้ชีพ ป่วยฉุกเฉินในกรณี

ณภัยได้เพ่ือให้ความรู้ ธารณภัย และบุคคลท่ัวไปท่ีเป็น กู้ภัยป้องกันและบรรเทา อุบัติเหตุหมู่ 
ความเข้าใจในการล าเลียง ผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ สาธารณภัย และบุคคล และสาธารณภัยได้ 
ขนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ท่ัวไปท่ีเป็นผู้สมัครใจ

 เข้าร่วมโครงการ 
12 โครงการพระราชด าริ 1.เพ่ือขับเคล่ือนโครงการ อุดหนุนโครงการพระราชด าริ 540,000   540,000   540,000   540,000   540000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า สามารถน าความ ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3 โครงการ รับการอบรมมีความรู้ รู้ความสามารถ ทักษะ 
ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความ /กิจกรรมให้กับหมู่บ้านในเขต ความสามารถและ ต่างๆ มาต่อยอด
หมาะสมกับสภาพปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ทักษะ เพ่ิมมากข้ึน ในการดูแลตนเอง
และบริบทของพ้ืนที จ านวน 18 หมู่บ้าน และประชาชน 
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน

งบประมาณ
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต
       แผนงานสาธารสุข

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

สาธารณสุขของประชาชน
ในการเพ่ิมพูนความรู้ความ
สามารถทักษะ ปัญหาและ
บริบทและประสบการณ์
การเรียนรู้ต่างๆ

13 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพ่ือป้องกันการเกิดโรคพิษ สุนัขและแมวท่ีข้ึนทะเบียนสัตว์ 60,000    60,000    60,000    60,000    60,000    ร้อยละ 80 ของสุนัข สุนัขและแมวท่ีได้ ส านักปลัด
คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้านในเขตพ้ืนท่ีต าบล ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ และแมวท่ีข้ีนทะเบียน รับการฉีกวัคซีนปลอด
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน วังตะเฆ่ สุนัขบ้า สัตว์ได้รับการฉีดวัคซีน ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ ป้องกันโรคพิสุนัขบ้า
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

รวม 13  โครงการ  -  - 3,810,710 3,810,710 3,810,710 3,810,710 3,810,710 19,053,550

งบประมาณ
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์  

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุน - เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพให้ - จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้พิการ 4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000  ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์    ผู้พิการมีความพึง กองสวัสดิการ
การเสริมสร้างสวัสดิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยเอดส์ /ผู้พิการ  มีความพ่ึง พอใจเพ่ิมข้ึน สังคม
ทางสังคมให้แก่คนพิการ /ผู้พิการ พอใจเพ่ิมข้ึน 
หรือทุกพลภาพ ร้อยละ 80

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ - เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี  - โครงการส่งเสริมสุขภาพ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - สุขภาพผู้สูงอายุ - เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี ส านักงานปลัด

ของผู้สูงอายุต าบล สุขภาพแข็งแรง ผู้สูงอายุ ดีข้ึน ร้อยละ  20 สุขภาพแข็งแรง กองสวัสดิการสังคม

วังตะเฆ่ เพ่ิมข้ึน กองช่าง

3 โครงการส่งเสริม เพ่ือด าเนินกิจกรรม ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจาก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนท่ีได้รับผล ประชาชนประชาชนท่ี กองสวัสดิการสังคม

และพัฒนาพัฒนา ส่งเสริมอาชีพและพัฒนา การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ กระทบจากการแพร่ ได้รับผลกระทบจาก
อาชีพให้กับประชาชน อาชีพแก่ผู้ได้รับ ไวรัสโคโรน่า 2019มีรายได้ ระบาดของโรคติด การแพร่ระบาดของ
มีผลกระทบจากการ ผลกระทบจาก เพียงพอต่อการด ารงชีวิตและ เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
แพร่ระบาดของโรค การแพร่ระบาด สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 2019 มีรายได้เพียงพอ
ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรคติดเช้ือ ต่อการด ารงชีวิต

ไวรัสโคโรน่า 2019 และสามรถพ่ึงพาตนเอง
ได้อย่างย่ังยืน

รวม 3  โครงการ  -  - 5,420,000 5,420,000 5,420,000 5,420,000 5,420,000 21,680,000             

งบประมาณ
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานเคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าเตาเผา   เพ่ือให้มีเตาเผาขยะ   จัดท าเตาเผาขยะในศูนย์พัฒนา 50,000 50,000    ศพด.ท้ัง 11 แห่ง   ศพด.ในสังกัด กองช่าง
ขยะในศูนย์พัฒนา ท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน เด็กเล็ก จ านวน 11 แห่ง ได้รับการจัดท าเตาเผา อบต.วังตะเฆ่มีการ กองการศึกษาฯ
เด็กเล็ก ส าหรับให้ศูนย์พัฒนาเด็ก ขยะในศูนย์พัฒนา ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี

เล็กได้จัดการขยะใน เด็กเล็ก ภายในปี
แต่ละวัน งบประมาณ 2568

   ศพด. ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานด้าน
อาคารสถานท่ี 
และความปลอดภัย

2 โครงการซ่อมแซมระบบ เพ่ือให้ศพด.ทุกแห่งใน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในศูนย์พัฒนา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศพด.ทุกแห่ง ได้รับการ ศพด.ทุกแห่งใน กองช่าง
ไฟฟ้าในศูนย์พัฒนา อบต.วังตะเฆ่มีความ เด็กเล็กให้มีความปลอดภัย ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สังกัด อบต.วังตะเฆ่
เด็กเล็ก ปลอดภัยด้านอาคาร จ านวน 11 แห่ง ครบทุกแห่งภายในปี มีความปลอดภัยด้าน

สถานท่ีและเป็นไปตาม งบประมาณ 2570- อาคารสถานท่ีและ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก ศพด.ผ่านเกณฑ์มาตร เป็นไปตามมาตร
ปฐมวัยแห่งชาติ ฐานด้านอาคารสถานท่ี ฐานสถานพัฒนาเด็ก

และความปลอดภัย ปฐมวัยแห่งชาติ
รวม 2   โครงการ  -  - 150,000 150,000 100,000 100,000 100,000 600,000  -  -
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การพัฒนาสตรีและ - เพ่ือสนับสนุนให้ - อบรม/ศึกษาดูงาน 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     - ประชาชนได้มี ได้สนับสนุนให้ครอบ กองสวัสดิการ
ครอบครัว ครอบครัวมีความรัก - รณรงค์กิจกรรมกลุ่มสตรีและ กิจกรรมภายในครอบ ครัวมีความรัก ความอบ สังคม

ความอบอุ่น ครอบครัว ครัวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50 อุ่นเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 50

2 โครงการสร้างอาชีพ ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ประชาชนในต าบวังตะเฆ่ 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ประชาชนในต าบล ประชาชนในต าบล กองสวัสดิการสังคม

สร้างรายได้ตามแนวทาง ให้กับคนในต าบลสร้าง วังตะเฆ่มีรายได้เพ่ิมข้ึน วังตะเฆ่มีรายได้เพ่ิมข้ึน
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดตามแนวทาง ลดรายจ่าย เกิดความพอพียง

เศรษฐกิจพอเพียง
3 โครงการพ ฒนาศักยภาพ - เพ่ือส่งเสริมให้ - มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000      มีการพัฒนาคุณภาพ  ประชาชนมีความรู้พ้ืน ส านักปลัด

เยาวชนภายในต าบล ประชาชนการพัฒนา ศึกษา ดูงานให้กับประชาชนในต าบล ชีวิตให้กับประชาชน ฐานเก่ียวกันพัฒนาการ กองการศึกษาฯ
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนใน - จ่ัดโครงการกิจกรรมเพ่ือเพ่ิม เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 เพ่ิมร้อยละ 60 กองสวัสดิการ
ทุกๆด้าน ศักยภาพให้กับเยาวชนภายในต าบล  ฯลฯ สังคม

4 ลดการกระท ารุนแรง - เพ่ือให้ความรู้เร่ือง - ประชากรหมู่ท่ี 1-18 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    มีประชาชนเข้าร่วม   ประชาชนได้รับการ กองสวัสดิการสังคม

ในครอบครัว กฎหมายเบ้ืองต้นใน ต าบลวังตะเฆ่ โดยประมาณ 50 คน พัฒนาเป็นการสร้าง
การพัฒนาครอบครัว ครอบครัวท่ีอบอุ่น

5 จัดงานกิจกรรม เพ่ือสนับสนุนการ การจัดงานกิจกรรม 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     - สตรีได้แสดง  - ประชาชนได้ร่วมท า กองสวัสดิการ
วันสตรีสากล ร่วมกิจกรรม วันสตรีสากล 1  คร้ัง / ปี บทบาทในสังคม กิจกรรมร่วมกันใน สังคม

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 60 ชุมชนและครอบครัว
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 จัดโครงการโรงเรียน  - ผู้สูงอายุมีกิจกรรม  - จัดให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    - ผู้สูงอายุมีกิจกรรม - ประชาชนมีความ กองสวัสดิการ
ผู้สูงอายุภายในต าบล และความรู้เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึนร้อยละ30 พอใจ ร้อยละ 80 สังคม

7 สืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 1. เด็ก เยาวชนและประชาชนใน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1. ค้นพบภูมิปัญญา 1. เด็ก เยาวชน กองสวัสดิการสังคม

"ถ่ายทอดภูมิปัญญาจาก ให้เด็กเยาวชน พ้ืนท่ีต าบลวังตะเฆ่ ท้องถ่ินและปราชญ์ และประชาชน
ผู้สูงวัยสู่คนรุ่นใหม่เพ่ือ และประชาชนตระหนัก จ านวน 50 คน ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา ตระหนักและเห็น
ความย่ังยืน" และเห็นความส าคัญของ 2. บัญชีปราชญ์และภูมิปัญญา 2. ภูมิปัญญาของ ความส าคัญของภูมิ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท้องถ่ิน ท้องถ่ินได้รับการ ปัญญาท้องถ่ิน
2.เพ่ือค้นหาภูมิปัญญา ถ่ายทอด 2. ได้ต้นแบบภูมิ
ท้องถ่ิน ปัญญาท้องถ่ิน
3.เพ่ือน าภูมิปัญญาท่ีมา 3. เด็กเยาวชน
ต้ังแต่เดิมมาบอกเล่าคนรุ่นหลัง ประชาชนได้เรียนรู้
4.เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ความส าคัญรู้จักวิถี
ประชาชนได้เรียนรู้ ชีวิตถึงคุณค่าของ
ความส าคัญรู้จักวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ใน
คุณค่าของประวัติศาสตร์ ท้องถ่ินความเป็นมา
ในท้องถ่ินความเป็น ศิลปะและภูมิ
มาศิลปะและภูมิปัญญา ปัญญาท้องถ่ิน 
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท้องถ่ินสร้างจิตส านึกใน สร้างจิตส านึกใน
การสืบทอดและรักษาภูมิ การสืบทอดและ
ปัญญาท้องถ่ิน รักษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน
5.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 4. เด็กและเยาวชน
และเยาวชนสามารถ สามารถเช่ือมโยง
เช่ือมโยงเครือข่ายใน เครือข่ายในการพัฒนา
การพัฒนาชุมชน ชุมชนและสังคม
และสังคมต่อเน่ือง อย่างต่อเน่ือง

รวม 7  โครงการ  -  - 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 3,200,000              
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม  - เพ่ือส่งเสริมการออก  - ส่งเสริมกิจกรรมเต้นแอรบิค 300,000    300,000    300,000    300,000     - ประชาชนมีสุภาพ  - ประฃาชนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ
นันทนาการ ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  - ส่งเสริมการแข่ง จิตท่ีดี  เพ่ิมข้ึน จิตดีสดใสร่าเริงเพ่ิมข้ึน

และสร้างความสามัคคี ร้อยละ 40 ร้อยละ 40

2 จัดต้ังทีมกีฬาหน่ึงทีม - เพ่ือส่งเสริมการออก  - จัดต้ังทีมกีฬาหน่ึงทีมหน่ึงต าบล 100,000    100,000    100,000    100,000     - ประชาชนมีสุภาพ  - มีทีมกีฬาภายในชุม กองการศึกษาฯ
หน่ึงต าบลหรือจัดต้ัง ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ร่างการท่ีแข็งแรง ชนเป็นการสงเสริมการ
ทีมฟุตบอลหลีกต าบล เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 40 ออกก าลังกาย เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 40 

3 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา - เพ่ือสร้างความสัมพันธ์  - ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน 250,000    250,000    250,000    250,000     - ประชาชนมีสุภาพ  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ
ท้องถ่ินสัมพันธ์ อันดีให้ผู้ท่ีลงแข่งขัน สัมพันธ์ ร่างการท่ีแข็งแรง แข็งแรงและสร้างความ

 - ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้าน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 40 สามัคคีในท้องถ่ินพ่ิมข้ึน  
ยาเสพติด ร้อยละ40

 - ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชน
4 โครงากรอบรมคุณธรรม  - เพ่ือให้พนักงาน  - จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  - ร้อยละ 70 ของการ พนักงานมีศิลธรรม ส านักปลัด

จริยธรรมให้กับพนักงาน ส่วนต าบลรักษาศิล จริยธรรมใน อบต.วังตะเฆ่ รักษาศิลและการท า และการรักษาศิลห้า อบต.วังตะเฆ่
ส่วนต าบล 18 คร้ัง/ปี งานท่ีดีข้ึนจากโครงการ มากข้ึน
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ส่งเสริมศิลปะจารีต เพ่ือสนับสนุนการร่วม - จัดงานประเพณีฮีล 12 ครอง 14 600,000    600,000    600,000    600,000    600,000     - ประชาชนมีความ  - ประชาชนได้ร่วมท า กองการศึกษาฯ
ประเพณีภูมิปัญญา กิจกรรมอนุรักษ์ - จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา  พ่ึงพอใจในการสืบ กิจกรรมศิลปะจารีต  กองสวัสดิการ
/วัฒนธรรมท้องถ่ิน วัฒนธรรมสืบไป และ - จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ทอดจารีต ประเพณี ประเพณีส่งเสริมสืบ สังคม

เป็นการอนุรักษ์ - จัดงานวันสงกรานต์ คิดเป็นร้อยละ 80 ทอดประเพณี
วัฒนธรรมประเพณี - จัดงานวันลอยกระทง เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

ให้คงอยู่ตลอดไป - จัดงานบุญเดือน 6
- วันส าคัญทางพุทธศาสนา
- อุดหนุนปกครองอ าเภอหนอง
บัวระเหว

6 โครงการแข่งขันกีฬาต้าน   เพ่ือส่งเสริมสุขภาพร่าง   จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000   เยาวชนและประชาชน   เยาวชน ประชาชน กองการศึกษาฯ
ยาเสพติด กายให้แข็งแรง ห่างไกล ปีงบประมาณละ 1 คร้ัง ในเขตต าบลวังตะเฆ่ให้ มีสุขภาพร่างกายให้

ยาเสพติด ความสนใจในการเข้า แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด
ร่วมการแข่งขันกีฬา
เพ่ิมข้ึน 

รวม 6  โครงการ  -  - 830,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000 6,750,000               -  - 
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุง  - เพ่ือให้ประชาชนใน  - ก่อสร้างสนามกีฬา 4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000  - มีสนามกีฬาเพ่ิมข้ึน  - เพ่ือให้ประชาชนใน กองช่าง
สนามกีฬาภาย ต าบลมีสนามกีฬาและ และศูนย์กีฬา ภายในต าบล ฯลฯ ร้อยละ  30 ต าบลมีสนามกีฬาและ
ในต าบลวังตะเฆ่ ศูนย์ออกก าลังกาย ศูนย์ออกก าลังกาย

ร้อยละ  30

2 ก่อสร้างส่ิงอ านวยความ - เพ่ือความสะดวก  - ก่อสร้างทางลาดทางชัน  100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     - ผู้พิการได้รับ  -  ผู้พิการ , สูงอายุ กองสวัสดิการ
สะดวกส าหรับผู้พิการ ของผู้พิการ จ านวน 1 แห่ง อ านวยความสะดวก เข้าห้องน้ าสะดวก สังคม

 - ก่อสร้างห้องน้ าส าหรับผู้พิการ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ  60 เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 60

 - ปรับปรุงห้องน้ าส าหรับผู้พิการ
 - จัดท าสัญญลักษณ์ท่ีจอดรถ
อ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ

3 ก่อสร้าง/ปรับปรุง  - เพ่ือป้องกันและ  - ก่อสร้าง/ปรับปรุงร้ัวรอบ 400,000    400,000    400,000    400,000    400,000     - ความปลอดภัยของ  - เด็กปลอดภัย กองการศึกษาฯ
ร้ัวศูนย์เด็กฯ ดูแลเด็ก ศพด. จ านวน  10  ศูนย์ เด็กภายในศูนย์คิดเป็น และป้องกันเด็กออก

2 ศูนย์ต่อปี ร้อยละ 80 นอกศูนย์ เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ขยายเขตบริการเสียง - เพ่ือประกาศข่าวสาร ภายในต าบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - ประชาชนได้รับ  - เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง
ตามสายภายในต าบล ให้ชาวบ้านได้ยินชัดเจน  - ก่อสร้างหอกระจายข่าว รู้ข้อมูลข่าวสาร ได้รับฟังข่าวสารท่ี

 - ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 40 ทางราชการประกาศ 
 - ขยายเขตบริการเสียงในหมู่บ้าน เพ่ิมข้ึน 

5 ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย เพ่ือสงเคราะห์ผู้ยากไร้  - ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยผู้ยากไร้ 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     - ผู้ด้อยโอกาสมีท่ีอยู่ - ผู้ยากไร้มีคุณภาพ กองช่าง
ผู้ยากไร้ หมู่ท่ี 1 -18 อาศัยท่ีดีเพ่ิมข้ึน ชีวิตท่ีดีเพ่ิมข้ึน กองสวัสดิการ

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 สังคม

6 ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล เพ่ือให้ชาวได้รู้ข่าวสารท่ัวไป   ปรับปรุงสถานท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000      - ประชาชนได้รับ - เพ่ือให้ประชาชนได้ กองช่าง
ข่าวสาร   ปรับปรุงสถานท่ีประชาสัมพันธ์ รู้ข้อมูลข่าวสาร รับฟังข่าวสารท่ีทางราช

ชุมชน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 40 การประกาศเพ่ิมข้ีน
ร้อยละ 40

7 ปรับปรุง รักษาและ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุงรักษา ดัดแปลง 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนท่ีมารับ ประชาชนท่ีมาใช้ กองสวัสดิการสังคม

ซ่อมแซมอาคาร และประสิทธิผล ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุส านักงาน บริการได้รับความ บริการสามารถติดต่อ
ส านักงานกองสวัสดิ ในการท างาน กองสวัสดิการสังคม สะดวกเพ่ิมข้ึน งานได้สะดวกเพ่ิมข้ึน
การสังคม
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ปรับปรุงศูนย์พัฒนา เพ่ือปรับปรุงศูนย์ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000  - มีความปลอดภัย พ่ือให้ศูนย์ฯ  มีความ กองช่าง
เด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กให้ม่ันคง จ านวน  11  ศูนย์ จากการปรับปรุง ปลอดภัยและม่ันคง 

และปลอดภัยข้ึน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 มากข้ึนร้อยละ 80

9 โครงการก่อสร้างโรงเรียน เพ่ือให้มีโรงเรียนอนุบาล ก่อสร้างอาคารเรียน 5,000,000 ได้รับการสนับสนุน องค์การบริหารส่วน กองช่าง
อนุบาลประจ าต าบล ประจ าต าบลขยายโอกาส ท่ีได้มาตรฐาน จ านวน 1 หลัง งบประมาณภายใน ต าบลวังตะเฆ่มีโรงเรียน

ทางการศึกษาให้กับเด็ก ปีงบประมาณ อนุบาลประจ าต าบลเพ่ือให้
อนุบาลท่ีอยู่ในเขตต าบล 2566 – 2570 บริการด้านการศึกษาระดับ
วังตะเฆ่ ปฐมวัยในเขตพ้ืนท่ี

10 โครงการซ่อมแซมร้ัว เพ่ือซ่อมแซมร้ัวรอบ ซ่อมแซมร้ัวรอบอาคารศูนย์พัฒนา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ศพด. จ านวน 9  แห่ง ศพด. ทุกแห่งในสังกัด กองช่าง
รอบอาคารเรียนส าหรับ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก จ านวน 9  แห่ง ได้รับการซ่อมแซมร้ัว อบต.วังตะเฆ่ได้มาตร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีมีการช ารุดหรือเสียหาย รอบอาคารเรียน ฐานเป็นไปตามข้อ

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ครบทุกแห่งภายใน ก าหนดด้านความ
งานได้ดังเดิม ปีงบประมาณ 2570- ปลอดภัย

ศพด.ผ่านเกณฑ์มาตร
ฐานด้านส่ิงแวดล้อม
ความปลอดภัย
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงกางปรับปรุงส านัก เพ่ือส านักงานกองการ ปรับปรุงส านักงานกองการศึกษาฯ 50,000 ส านักงานกองการ ส านักงานกองการ กองช่าง
งานกองการศึกษาฯ ศึกษาให้มีพ้ืนท่ี ใช้สอยเพ่ิมข้ึน - - - ศึกษาให้มีพ้ืนท่ี ศึกษาให้มีพ้ืนท่ี 

และมีอาคารสถานท่ี ใช้สอยเพ่ิมข้ึน ใช้สอยเพ่ิมข้ึน 
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ร้อยละ 90 และมีอาคารสถานท่ี

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
12 โครงการปรับปรุงอ่าง  เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีในการ ปรับปรุงอ่างล้างหน้า/ 200,000 200,000    ศพด.ท้ัง 4 แห่ง  ศพด.ทุกแห่งใน สังกัด กองช่าง

ล้างหน้า/แปรงฟัน ใช้สอยท่ีเพียงพอต่อ แปรงฟันส าหรับเด็ก ได้รับการปรับปรุงอ่าง อบต.วังตะเฆ่มีความ
ส าหรับเด็ก สัดส่วนเด็ก จ านวน  11 ศูนย์ ล้างหน้า/แปรงฟัน ปลอดภัยด้านอาคาร

  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตร ส าหรับเด็กภายในปีงบ สถานท่ีและเป็นไป
ฐานด้านอาคารสถานท่ี ประมาณ 2567 ตามมาตรฐานสถาน

  ศพด.ผ่านเกณฑ์มาตร พัฒนาเด็กปฐมวัย
ฐานด้านอาคารสถานท่ี แห่งชาติ
และความปลอดภัย
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา  วัฒนธรรม  สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการก่อสร้าง   เพ่ือให้ครูและเด็กมี -ต่อเติมเพ่ิมห้องน้ าของศูนย์ 200,000  ศพด.ท้ัง 3 แห่งได้   ศพด.ทุกแห่งใน กองช่าง
ห้องน้ าของ ห้องน้ าใช้สอยอย่าง พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง รับการต่อเติมเพ่ิม สังกัด อบต.วังตะเฆ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพียงพอตามจ านวน -ศพด.บ้านหัวสะพาน จ านวนห้องน้ าให้ มีความปลอดภัยด้าน

สัดส่วน -ศพด.บ้านโป่งนคร เหมาะสมกับจ านวน อาคารสถานท่ีและ
-ศพด.บ้านส านักตูมกา ครูและเด็ก ภายใน เป็นไปตามมาตรฐาน

ปีงบประมาณ 2568 สถานพัฒนาเด็กปฐม
วัยแห่งชาติ

รวม  13   โครงการ  -  - 16,570,000 22,470,000 17,270,000 17,270,000 17,270,000 90,850,000  -  -
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ยุทธศาสตร์ที่  4   
การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ท่ี 7  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน
4 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    

แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สร้างชุมชนเก้ือกุล  - สนับสนุนการด าเนิน - หมู่ท่ี 1 - 18 100,000    100,000    100,000    100,000    จ านวนผู้เข้าร่วม ชุมชนมีส่วนร่วมใน กองสวัสดิการ
เพ่ิมพูนน้ าใจสร้าง งานและขับเคล่ือนกิจกรรม โครงการเพ่ิมข้ึน การก าจัดก าจัดขยะ สังคม
วิถีไทยสามัคคี การมีส่วนร่วมเพ่ือ ชุมชนน่าอยู่น่า เป็นท่ี

จัดกิจกรรมลงแขกลง มองเพ่ิมข้ึน - ชุมชนสามัคคีมีภูมิทัศน์
คลองคัดแยกขยะถนน ในชุมชนสวยงามข้ึน
สวยหน้าบ้านน่ามอง
และครัวชุมชน

2 ความร่วมมือในการ  - เพ่ือสามารถจัดเก็บ  - จ้างเหมาบริการจัดเก็บ 50,000     50,000     50,000     50,000     จ านวนขยะ ชุมชน/ตลาดสะอาด ส านักปลัดฯ
ก าจัดขยะมูลฝอย ขยะในชุมชนและบ้านเรือน ขยะในชุมชน/ตลาด ในชุมชน/ ไม่มีขยะตกค้าง กองส่งเสริม
และส่ิงปฏิกูล ประชาชน  - จัดซ้ือถังขยะ /ถุงด า ตลาดลดลง ภายในตลาดปริมาณ การเกษตร

- เพ่ือให้ชุมชน/ตลาด  - รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเก็บ ร้อยละ 60 ขยะลดลง 
 สะอาด ไม่มีขยะตกค้าง ขยะในหมู่บ้าน  

 - กิจกรรมก าจัดขยะมูลฝอย

งบประมาณ

  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

4 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    
แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการเตาเผาขยะ - เพ่ือสามารถจัดเก็บขยะ  - ก่อสร้างเตาเผาขยะ 500,000    500,000    500,000    500,000    จ านวนขยะในชุมชน ชุมชน/ตลาดสะอาด กองช่าง
ในชุมชนและบ้านเรือน ในต าบล /ตลาด ลดลง ไม่มีขยะตกค้าง กองส่งเสริม
ประชาชน  - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ภายในตลาดปริมาณ การเกษตร
- เพ่ือให้ชุมชน/ตลาด การเก็บขยะในหมู่บ้าน ขยะลดลง 
 สะอาดไม่มีขยะตกค้าง  - กิจกรรมก าจัดขยะมูลฝอย

หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 18

4 จัดหาพ้ืนท่ีส าหรับ - เพ่ือมีท่ีท้ิงขยะ  หมู่ท่ี 1 - 18               - มีพ้ืนท่ีส าหรับ  - ปริมาณขยะภายใน ส านักปลัด
ท้ิงขยะ  - ขุดบ่อขยะ ท้ิงขยะประชาชน ชุมชนจะลดลง กองส่งเสริม

 - ก่อสร้างร้ัวรอบบ่อขยะ มีความพ่ึงพอใจ การเกษตร

รวม     4  โครงการ  -  -  -  -  -

งบประมาณ
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

4 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว  - ปรับปรุงภูมิทัศน์ภาย 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    จ านวนผู้เข้ามา ส่งเสริมให้มีการ กองช่าง
ในต าบล เท่ียวในพ้ืนท่ี ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีให้ กองส่งเสริม
 - บ ารุงรักษาสถานท่ี เพ่ิมข้ึน มากข้ึน การเกษตร
ท่องเท่ียว

2 ก่อสร้างถนนแนวเขต   เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี รอบป่าชุมชนเขาน้อย 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
กันไฟรอบป่าชุมชน ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มาและขน ระยะทาง 1,500 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ สะดวกรวดเร็ว 
เขาน้อย หมู่ท่ี 15 ส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
3 โครงการก่อสร้างร้ัว เพ่ือป้องกันการบุกรุกเขต ก่อสร้างเสาปูน ล้อมลวด 250,000 250,000 250,000 250,000 ลดปัญหาการบุกรุกป่าประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง

แนวเขตเขาน้อย เขาน้อย หนาม ระยะต้นละ 5 เมตร ชุมชนเขาน้อย ในการร่วมป้องกัน
หมู่ท่ี 15 ระยะทางท้ังส้ิน 1,500 เมตร และอนุรักษ์ป่าเขาน้อย

รวม      3  โครงการ  -  - 100,000 850,000 850,000 850,000 850,000  -  -  -

งบประมาณ
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 2.บัญชี แบบโครงการพัฒนา   ผ.02

4 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    
แผนงานการเกษตร

หน่วยงานผลท่ีคาดว่าตัวช้ีวัดเป้าหมายวัตถุประสงค์โครงการท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 25702569256825672566 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท () บาท () บาท () บาท () บาท)

1 เพ่ือให้เยาวชนได้รู้จักปลูกจิตส านึกการ - การฝึกอบรมเยาวชน 150,000    150,000    100,000    100,000    100,000    ส านักปลัดประชาชนรวมกลุ่มจ านวนผู้เข้า
รักษ์ป่าราษฎรพิทักษ์ป่ารักษ์ป่ารักษาส่ิงแวดล้อม  กองส่งเสริมช่วยกันรักษาส่ิงร่วมโครงการ
ต. เพ่ิมข้ึน ร้อยละวังตะเฆ่ 60 การเกษตรแวดล้อมเพ่ิมข้ึน
- ปลูกป่า/ต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ

2 - เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม - จัดอบรมเพ่ิมจ านวน 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ส านักปลัดประชาชนรวมกลุ่มประชาชนช่วยกัน
เฝ้าระสมาชิกการป้องกันไฟป่าส่ิงแวดล้อมประโยชน์ กองส่งเสริมช่วยกันป้องกันไฟป่าวังไฟป่า

ร่วมกัน  - เพ่ิมข้ึน ร้อยละทบทวนการป้องกันไฟป่า 60 การเกษตรเพ่ิมข้ึน
3 อนุรักษ์พันธุพืช - เพ่ืออนุรักษ์พันธูพืช  - จัดกิจกรรมอบรม 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ส านักปลัดประชาชนรวมกลุ่มประชาชนช่วยกัน

กองส่ช่วยกันอนุรักษ์พันธุอนุรักษ์พัธุพืชการขยายพันธ์ุพืชทางการเกษตร งเสริม
 - การเกษตรพืชเพ่ิมข้ึนภายในป่าชุมชนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาง

เพ่ิมข้ึน ร้อยละพืชพันธ์ุ 60

4 พัฒนาศักยภาพการ - เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้  - ฝึกอบรมกลุ่มเยาวชน 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    - ประชาชนมีรายได้ - เยาวชนเกิดการ กองการศึกษาฯ

เพ่ิมข้ึนมัคคุเทศก์กับเยาวชนท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 20 % กองส่งเสริมรวมกลุ่มมีรายได้
และเชิงเกษตร - เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  - การเกษตรฝึกอบรมกลุ่มบ้านพัก

ในพ้ืนท่ีกลุ่มให้มีความรู้

งบประมาณ
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

4 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    
แผนงานการเกษตร

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการอาสาสมัคร - เพ่ือให้อาสาสมัครมี  - ฝึกอบรมกลุ่มเยาวชน 100,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการรรักษา เพ่ือให้อาสาสมัคร กองส่งเสริม
พิทักษ์ทรัพยากร ความรู้เก่ียวกับการรักษา มัคคุเทศก์ ทรัพยากรและ มีความรู้เก่ียวกับ การเกษตร
ธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม  - ฝึกอบรมกลุ่มอาสาสมัคร รักษาส่ิงแวดล้อม การรักษาส่ิงแวด
ส่ิงแวดล้อมต าบล พิทักษ์ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ  60 ล้อมเพ่ิมข้ึน
วังตะเฆ่

6 โครงการปลูกป่า เพ่ือให้มีต้นไม้เพ่ิมมากข้ึน - จัดกิจกรรมปลูกป่า ฯลฯ 200,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีต้นไม้เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้มีต้นไม้เพ่ิม กองส่งเสริม
มีส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึร ร้อยละ  30 มากข้ึนมีส่ิงแวดล้อม การเกษตร

ท่ีดีข้ึนเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 60

7 ขุดลอกอ่างเก็บน้ า  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ระยะทาง 630 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เกษตรกรมีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน กองช่าง
บ้านส านักตูมกา กักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนท่ีท าการ อย่างพอเพียง และแก้ปญหาภัยแล้ง
หมู่ท่ี 5 เกษตรแหล่งน้ าเพ่ิมผลผลิต ในพ้ืนท่ี

และรายได้ให้แก่เกษตรกรจาก
การเพ่ิมแหล่งน้ า

8 ขุดลอก หมู่ท่ี 7 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ล าห้วยคอกน้อยตอนกลาง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เกษตรกรมีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน กองช่าง
กักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนท่ีท าการ ระยะทาง 1,000 เมตร อย่างพอเพียง และแก้ปญหาภัยแล้ง
เกษตรแหล่งน้ าเพ่ิมผลผลิต ในพ้ืนท่ี
และรายได้ให้แก่เกษตรกรจาก
การเพ่ิมแหล่งน้ า

งบประมาณ
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

4 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    
แผนงานการเกษตร

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ขุดลอก หมู่ท่ี 7 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ล าห้วยคอกน้อยตอนล่าง  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เกษตรกรมีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน กองช่าง
กักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนท่ีท าการ ระยะทาง 1,120 เมตร อย่างพอเพียง และแก้ปญหาภัยแล้ง
เกษตรแหล่งน้ าเพ่ิมผลผลิต ในพ้ืนท่ี
และรายได้ให้แก่เกษตรกรจาก
การเพ่ิมแหล่งน้ า

10 ขุดลอก หมู่ท่ี 7 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ล าห้วยตะโกตอนล่าง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เกษตรกรมีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน กองช่าง
กักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนท่ีท าการ ระยะทาง 720 เมตร อย่างพอเพียง และแก้ปญหาภัยแล้ง
เกษตรแหล่งน้ าเพ่ิมผลผลิต ในพ้ืนท่ี
และรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการเพ่ิมแหล่งน้ า

11 ขุดลอก หมู่ท่ี 9 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ขุดลอกฝายตาอ็อด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เกษตรกรมีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน กองช่าง
กักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนท่ีท าการ ระยะทาง 50 เมตร กว้าง 20 ม. อย่างพอเพียง และแก้ปญหาภัยแล้ง
เกษตรแหล่งน้ าเพ่ิมผลผลิต ในพ้ืนท่ี
และรายได้ให้แก่เกษตรกรจาก
การเพ่ิมแหล่งน้ า

12 ขุดลอก หมู่ท่ี 9 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ขุดลอกฝายตาแสง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เกษตรกรมีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน กองช่าง
กักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนท่ีท าการ ระยะทาง 60 เมตร กว้าง 30 ม. อย่างพอเพียง และแก้ปญหาภัยแล้ง
เกษตรแหล่งน้ าเพ่ิมผลผลิต ในพ้ืนท่ี
และรายได้ให้แก่เกษตรกรจาก
การเพ่ิมแหล่งน้ า
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

4 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    
แผนงานการเกษตร

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ขุดลอกก าจัดวัชพืช เพ่ือให้ประชาชนได้รับ สระน้ าหลังโรงน้ าประชารัฐ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เกษตรกรมีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน กองช่าง
หมู่ท่ี 10 ประโยชน์จากสระน้ าและกัก หมู่บ้าน   หมู่ท่ี 10 อย่างพอเพียง และแก้ปญหาภัยแล้ง

เก็บน้ าให้มากข้ึนในฤดูแล้ง ระยะทาง 420 เมตร ในพ้ืนท่ี

14 ขุดลอกสระน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ขุดลอกสระน้ าประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เกษตรกรมีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน กองช่าง
สาธารณะ หมู่ท่ี 11 กักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนท่ีท าการ กว้าง 50 เมตร อย่างพอเพียง และแก้ปญหาภัยแล้ง

เกษตร แหล่งน้ าเพ่ิมผลผลิต ยาว 150 เมตร ในพ้ืนท่ี
และรายได้ให้แก่เกษตรกร
จากการเพ่ิมแหล่งน้ า

15 ขุดลอกสระน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ขุดลอกสระน้ าห้วยหินฝน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เกษตรกรมีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน กองช่าง
สาธารณะ หมู่ท่ี 11 กักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนท่ีท าการ ตอนล่าง กว้าง 60 เมตร อย่างพอเพียง และแก้ปญหาภัยแล้ง

เกษตร แหล่งน้ าเพ่ิมผลผลิต ยาว 200 เมตร ในพ้ืนท่ี
และรายได้ให้แก่เกษตรกร
จากการเพ่ิมแหล่งน้ า

16 ขุดลอกสระน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ขุดลอกสระน้ าห้วยหินฝน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เกษตรกรมีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน กองช่าง
สาธารณะ หมู่ท่ี 11 กักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนท่ีท าการ ตอนบน  กว้าง 150 เมตร อย่างพอเพียง และแก้ปญหาภัยแล้ง

เกษตร แหล่งน้ าเพ่ิมผลผลิต ยาว 40 เมตร ในพ้ืนท่ี
และรายได้ให้แก่เกษตรกร
จากการเพ่ิมแหล่งน้ า
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

4 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    
แผนงานการเกษตร

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 ขุดลอกสระน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ขุดลอกฝายตาปู่ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เกษตรกรมีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน กองช่าง
สาธารณะ หมู่ท่ี 11 กักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนท่ีท าการ กว้าง 100 เมตร อย่างพอเพียง และแก้ปญหาภัยแล้ง

เกษตร แหล่งน้ าเพ่ิมผลผลิต ยาว 25 เมตร ในพ้ืนท่ี
และรายได้ให้แก่เกษตรกร
จากการเพ่ิมแหล่งน้ า

18 โครงการขุดลอก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ขุดลอกล าห้วยผนังลาว  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เกษตรกรมีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน กองช่าง
หมู่ท่ี 13 กักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนท่ีท าการ ระยะทาง 5,500 เมตร อย่างพอเพียง และแก้ปญหาภัยแล้ง

เกษตร แหล่งน้ าเพ่ิมผลผลิต ในพ้ืนท่ี
และรายได้ให้แก่เกษตรกร
จากการเพ่ิมแหล่งน้ า

19 ขุดลอกฝายประชา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ระยะทาง 300 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เกษตรกรมีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน กองช่าง
อาสา หมู่ท่ี 14 กักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนท่ีท าการ กว้าง 50 เมตร อย่างพอเพียง และแก้ปญหาภัยแล้ง

เกษตร แหล่งน้ าเพ่ิมผลผลิต ในพ้ืนท่ี
และรายได้ให้แก่เกษตรกร
จากการเพ่ิมแหล่งน้ า
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

4 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    
แผนงานการเกษตร

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 ขุดลอกสระสาธาระ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ หมู่ท่ี 17 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เกษตรกรมีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน กองช่าง
หมู่ท่ี 17 กักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนท่ีท าการ อย่างพอเพียง และแก้ปญหาภัยแล้ง

เกษตร แหล่งน้ าเพ่ิมผลผลิต ในพ้ืนท่ี
และรายได้ให้แก่เกษตรกร
จากการเพ่ิมแหล่งน้ า

21 ขุดลอกล าห้วยตะโก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ระยะทาง 850 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 เกษตรกรมีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน กองช่าง
หมู่ท่ี 18 กักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนท่ีท าการ อย่างพอเพียง และแก้ปญหาภัยแล้ง

เกษตร แหล่งน้ าเพ่ิมผลผลิต ในพ้ืนท่ี
และรายได้ให้แก่เกษตรกร
จากการเพ่ิมแหล่งน้ า

รวม     21   โครงการ  -  - 5,530,000 7,630,000 7,580,000 7,580,000 7,580,000  -  -
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี  4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในเขตจังหวัด  ท่ี  8  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ
5 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  5   การบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กิจกรรมบูรณาการ  - เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาค คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ทุกส่วนราชการ ทุกส่วนราชการร่วม ส านักปลัด
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อ ส่วนร่วมกันต่อต้านการ พนักงานข้าราชการ ร่วมกันต่อต้านการ กิจกรรมการบูรณาการ
ต้านการทุจริต ทุจริตในองค์กร พนักงานจ้าง พนักงานท่ัวไป ทุจริต เพ่ือต่อต้านการทุจริต

และส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์กร
ในเขตพ้ืนท่ี

2 โครงการจัดท าแผน  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระ บุคลากรในองค์การบริหาร 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       มีหน่วยงานตรวจ มีผลการตรวจสอบ ส านักปลัด
การตรวจสอบภายใน บวนการดูแลท่ีดี แล ส่วนต าบลวังตะเฆ่ สอบภายใน และ ภายในไปปรับปรุง
ประจ าปี ะความโปร่งใสในการ มีความเป็นอิสระ เพ่ือให้การป้องกัน

ปฏิบัติงานป้องกันการ ในการปฏิบัติ การทุจริตมีประสิทธิ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต หน้าท่ี ภาพ 

3 กิจกรรมการมอบ - เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ สตรีในเขตต าบลวังตะเฆ่ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000      - มีสตรีดีเด่นผู้ มีสตรีท่ีเป็นบุคคล ส านักปลัด
ประกาศเกียรติคุณ สตรีท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต บ าเบ็ญประโยชน์ ต้นแบบท่ีดี
แก่สตรีดีเด่น มีคุณธรรม ต่อสังคม

  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

5 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  5   การบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการส่งเสริมการ - เพ่ือเสริมสร้างองค์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000    - มีการเผยแพร่ คณะผู้บริหาร สมา ส านักปลัด
บริหารงานตามหลัก ความรู้ด้านการต่อต้าน พนักงานข้าราชการ องค์กรความรู้ ชิกสภา พนักงาน
ธรรมาภิบาลเพ่ือ การทุจริต พนักงานจ้าง พนักงานท่ัวไป ด้านการต่อต้าน ข้าราชการพนักงานจ้าง 
ป้องกันการทุจริต และประชาชนในพ้ืนท่ี การทุจริต พนักงานท่ัวไปและประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

5 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ - เพ่ือเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้ปฏิบัติตนตาม 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     - จ านวนบุคคลท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีมี ส านักปลัด
ประชาชนผู้ปฏิบัติ ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ได้รับการยกย่อง การน าหลักปรัชญา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในพ้ืนท่ี เชิดชูเกียรติตาม เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
พอเพียง พอเพียง หลักปรัชญา ในชีวิตประจ าวัน

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80

6 โครงการส่งเสริม  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ประชาชนในพ้ืนท่ี 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     - มีการจัดอบรม ประชาชนน าหลัก ส านักปลัด
การด าเนินชีวิตตาม ความเข้าใจหลักปรัชญา ให้ประชาชนมี ปรัชญาเศรษฐกิจ
หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียวให้แก่ ความรู้ความเข้าใจ พอเพียงไปปรับใช้ใน
เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน หลักปรัชญา ชีวิตประจ าวันได้

เศรษฐกิจพอเพียง
7 โครงการจัดเวทีประ  เพ่ือจัดให้มีกระบวนการ ประชาชนในพ้ืนท่ี 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     - มีการจัดประชุม ได้รับทราบปัญหา ส านักปลัด

ชาคม รับฟังความคิดเห็นของ เวทีประชาคมใน และความต้องการ
ประชาชนและเปิดโอกาส ชุมชน ท่ีแท้จริงของประชา
ให้ประชาชนได้ร่วมคิด ชนในแต่ละชุมชน
ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา

งบประมาณ
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8 โครงการส่งเสริม  เพ่ือส่งเสริมและสร้างจิต เด็ก เยาวชน และประชาชน 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       - มีการรณรงค์ใน เด็ก เยาวชน และ ส านักปลัด
ค่านิยมต่อต้านการ ส านึกให้ตระหนักถึงการ ในพ้ืนท่ี สถานศึกษาและ ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ทุจริต สร้างค่านิยมและการเฝ้า ชุมชนในพ้ืนท่ี ความรู้ความเข้าใจใน

ระวังต่อต้านการทุจริตให้ การต่อต้านการทุจริต
แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

9 โครงการส่งเสริม - เพ่ือให้ผู้บริหาร และ ผู้บริหาร และสมาชิกสภา 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000    - มีการจัดอบรม ผู้บริหารและสมาชิก ส านักปลัด
ความรู้ด้านกฎ สมาชิกท้องถ่ินได้เพ่ิมพูน ท้องถ่ิน ความรู้ดานกฎ สภาท้องถ่ินบริหาร
ระเบียบและกฎหมาย ความรู้ความเข้าใจเก่ียว หมายและ ราชการท้องถ่ินด้วย
ท่ีเก่ียวข้องส าหรับ กับกฎระเบียบกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียว ความโปร่งใสเป็นไป
ผู้บริหารและสมาชิก ท่ีเก่ียวข้อง เป็นแนวทาง ของส าหรับผู้ ตามกฎหมายและ
สภาท้องถ่ิน การปฏิบัติหน้าท่ี บริหารและ ระเบียบ

และบริหารราชการ สมาชิกสภาท้องถ่ิน
10 กิจกรรมส่งเสริม   เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ สมาชิกสภาองค์การ 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   - สมาชิกสภาท้อง สมาชิกสภาท้องถ่ิน ส านักปลัด

และพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาท้องถ่ินใน บริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ถ่ินมีความรู้ความ สามารถน าองค์ความรู้
สมาชิกสภาท้องถ่ิน การตรวจสอบ ติดตาม เข้าใจบทบาท ท่ีได้ไปปรับใช้ในการ

และประเมินผลการ และอ านาจหน้าท่ี ตรวจสอบ ติดตาม 
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และสามารถ และประเมินผลการ
และสร้างความเข้าใจเก่ียว ปฏิบัติภารกิจได้ ปฏิบัติงานของฝ่าย
กับบทบาทและอ านาจหน้าท่ี ถูกต้องตาม บริหารด้วยความเป็น
ของสมาชิกสภาท้องถ่ิน ระเบียบกฎหมาย ธรรมตรงไปตรงมา
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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11 โครงการเสริมสร้าง  เพ่ือเสริมสร้างองค์ ผู้บริหารท้องถ่ิน 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000      - คณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ส านักปลัด
องค์ความรู้ด้านการ ความรู้ ด้านการต่อต้าน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ท้องถ่ิน สมาชิก สมาชิกสภาท้องถ่ิน
ต่อต้านการทุจริต การทุจริตผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง สภาท้องถ่ิน ข้าราชการ 

ท้องถ่ินสมาชิกสภา และพนักงานจ้าง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ระวัง
ท้องถ่ิน ข้าราชการ และพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างท่ัวไป
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างท่ัวไป มีความรู้ด้านการ ร่วมกันเฝ้าการทุจริตและ

ต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการทุจริต

12 โครงการเผยแพร่   เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิก 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       - มีการเผยแพร่ องค์กรปกครองส่วน ส านักปลัด
ประชาสัมพันธ์ความรู้ สมาชิกสภาท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน ประชาสัมพันธ์ ท้องถ่ินมีการบริหาร
ด้านกฎหมายและ ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ ความรู้ด้านกฎหมาย งานโดยยึดอ านาจ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ เก่ียวกับระเบียบกฎหมาย ระเบียบ และกฎ หน้าท่ีตามกฎหมาย 
การปฏิบัติงานให้แก่ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงาน หมายท่ีเก่ียวข้อง ระเบียบ ข้อบังคับใน
บุคลากรองค์กรปก ในองค์กรปกครองส่วนท้อถ่ิน ส าหรับบุคลากร การปฏิบัติงานอย่าง
ครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิก เคร่งครัดด้วยความ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน ชอบธรรม
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13 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน   เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝัง เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000      - เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนเป็น ส านักปลัด
ทางสังคมให้เด็กและ ให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี ในพ้ืนท่ีได้รับการ คนดีมีคุณธรรมจริยธรรม 
เยาวชนองค์การบริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม ฝึกอบรม  และเกิด มีความซ่ือสัตย์
ส่วนต าบลวังตะเฆ่ มีความซ่ือสัตย์สุจริต ความตระหนักรู้ 
(กิจกรรม โตไปไม่โกง) สามารถแยกแยะถูก 

ผิด ช่ัว ดี สามารถน า
ความรู้ประสบการณ์
ท่ีได้มาปรับใช้กับ
ตนเอง และสังคม
ส่วนวมได้อย่างมี
ความสุข

14 มาตรการปรับปรุงและ  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     มีการปรับปรุงและ ประชาชนมีความพึง ส านักปลัด
พัฒนาศูนย์ข้อมูล อันเป็นประโยชน์แก่ บริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ พัฒนาข้อมูลข่าวสาร พอใจต่อการใช้บริการ
ข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ ประชาชนอย่างครบถ้วน องค์การบริหารส่วน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารแก่ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ต าบลวังตะเฆ่ให้มี
ประชาชน ข้อมูลท่ีครบถ้วน

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
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15 โครงการโรงเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัย นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       นักเรียนในพ้ืนท่ี  นักเรียนมีความรู้ ส านักปลัด
คุณธรรม มีความรับผิดชอบ ได้รับการอบรมตาม ด้านการน าหลักธรรม

มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติ หลักสูตรโครงการ มาปฏิบัติและน ามา
ตามหลักธรรมเบ้ืองต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

16 โครงการบุคลากร เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพนักงาน บุคลากรองค์การบริหาร 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       มีพนักงานต้นแบบ ประชาชนผู้รับบริการ ส านักปลัด
ต้นแบบด้าน  ต้นแบบด้านบริการยอด ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ด้านบริการยอดเย่ียม ขององค์กรปกครอง
"บริการเป็นเลิศ" เย่ียม เป็นต้นแบบให้แก่ ส่วนท้องถ่ิน มีความพึง

บุคลากรคนอ่ืน ๆ พอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ ให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่
17 กิจกรรมการมอบ   เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ คณะกรรมการชุมชนในเขต 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000        - คณะกรรมการ มีคณะกรรมการชุมชน ส านักปลัด

ประกาศเกียรติคุณ แก่คณะกรรมการชุมชนท่ี พ้ืนท่ี ชุมชนท่ีอุทิศเวลา ต้นแบบท่ีดี ด้านการ
แก่คณะกรรมการ อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ แรงกายแรงใจ บ าเพ็ญประโยชน์
ชุมชน ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการ ปฏิบัติหน้าท่ีจนครบ สาธารณะในท้องถ่ิน

ชุมชนมาด้วยดี วาระ
18 โครงการประชุม เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาส ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000    - จัดประชุมสัญจร ประชาชนได้มีโอกาส ส านักปลัด

สภาสัญร รับฟังการประชุมสภาฯ สภาท้องถ่ิน ประชาชน รับฟังการประชุมสภา
และเพ่ือสร้างความม่ันใจ ในพ้ืนท่ี ท้องถ่ิน และมีความเข้า
ให้กับประชาชนในการ ใจในการบริหารงาน
บริหารงานเพ่ือประชาชน เพ่ือประชาชน
จากการเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
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19 โครงการฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน เจ้าหน้าท่ีบุคลากรขององค์ 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000        - บุคลากรมีความรู้ บุคลากรน าหลัก ส านักปลัด
การส่งเสริมคุณธรรม ให้เจ้าหน้าท่ีขององค์กร การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ความเข้าใจหลัก คุณธรรมมาปรับใช้ใน
จริยธรรมบุคลากร ปกครองส่วนท้องถ่ินน า คุณธรรม จริยธรรม การด าเนินชีวิตและการ
องค์กรปกครองส่วน หลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปปรับ ปฏิบัติงานก่อให้เกิด
ท้องถ่ินเพ่ือเสริมสร้าง และหลักธรรมทางศาสนามา ใช้ในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมองค์กรสุจริต
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ในหน่วยงาน

ประจ าวันและปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

20 โครงการประกวด - เพ่ือเป็นการสร้างจิต เด็ก และเยาวชนใน 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000      - ได้ค าขวัญต่อต้าน เด็กและเยาวชนเกิด ส านักปลัด
ค าขวัญต่อต้านการ ส านึกด้านจริยธรรมและ เขตพ้ืนท่ี การทุจริต ความตระหนักรู้ ต่ืนตัว
ทุจริต คุณธรรมให้เด็กและเยาวชน เห็นความส าคัญ หันมา

ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต สนใจปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ คอร์รัปชันท่ีเกิดข้ึน

21 โครงการพัฒนาความรู้ - เพ่ือให้คณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สามชิกสภา 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   -บุคลากรในองค์การ บุคลากรในองค์กร ส านักปลัด
ด้านกฎหมายและ สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานข้าราชการ  บริหารส่วนต าบล สามารถน ากฎหมาย
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง พนักงานราชการ พนักงานจ้าง คนงานท่ัวไป วังตะเฆ่มีความรู้ด้าน และระเบียบมาใช้ใน
กับการปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง และประชาชนในพ้ืนท่ี กฎหมายและ การปฏิบัติงานได้อย่าง

และพนักงานจ้างท่ัวไป ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ถูกต้อง
กับการปฏิบัติงาน

งบประมาณ
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5 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  5   การบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 มาตรการจัดการเร่ือง -เพ่ือก ากับติดตามการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000        - มีศูนย์รับเร่ืองราว ประชาชนเกิดความ ส านักปลัด
ราวร้องทุกข์/ร้องเรียน จัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/ พนักงานข้าราชการ  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ พึงพอใจต่อการด าเนิน
ขององค์การบริหาร ร้องเรียนขององค์การ พนักงานจ้าง คนงานท่ัวไป  - มีการแต่งต้ังเจ้า การเร่ืองร้องเรียน/

ส่วนต าบลวังตะเฆ่ บริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ และประชาชนในพ้ืนท่ี หน้าท่ี /หน่วยงานท่ี ร้องทุกข์ขององค์การ
ให้สามารถตอบสนองความ รับผิดชอบรับเร่ือง บริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่
ต้องการหรือแก้ไขปัญหา ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้อย่างเหมาะสม

23 โครงการพัฒนาความ -เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร บุคลากรผู้บริหาร 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   - มีการอบรมความรู้ องค์การบริหารส่วน ส านักปลัด
รู้ด้านกฎหมายและ และสมาชิกสภาท้องถ่ินได้ และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ด้านกฎหมายและ ต าบลวังตะเฆ่มีการ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ ระเบียนท่ีเก่ียวข้อง บริหารงานโดยยึด
การปฏิบัติงาน ส าหรับ เก่ียวกับระเบียบกฎหมาย ส าหรับบุคลากร อ านาจหน้าท่ีตาม
บุคลากรปกครองส่วน ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงาน ผู้บริหารท้องถ่ินและ กฎหมาย ระเบียบ 
ท้องถ่ินผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้อบังคับในการปฏิบัติ
ท้องถ่ิน งานอย่างเคร่งครัดด้วย

ความชอบธรรม

24 ปรับปรุงศูนย์ด ารง - เพ่ือรับร้องเรียนเร่ืองราว - อบต.วังตะเฆ่ 3,000       3,000       3,000       3,000       3,000        - ได้งบประมาณ  -ได้รับงบประมาณ ส านักปลัดฯ
ธรรม อบต.วังตะเฆ่ ร้องทุกในต าบล เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 70 จัดสรร เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 70

งบประมาณ
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5 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  5   การบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการป้องกันผล - เพ่ือแก้ไขปัญหาในการ - ประชาชนในต าบลวังตะเฆ่ 40,000     40,000     40,000     40,000     40,000      - ประชาชนได้รับ -ประชาชนได้รับความ ส านักปลัดฯ
ประโยชน์ทับซ้อน รักษาผลประโยชน์ ประโยชน์เพ่ิมข้ึน เป็นธรรม เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ  50 ร้อยละ  60

26 โครงการส่งเสริม - เพ่ือให้องค์กรปกครอง - โครงการบริหารงาน 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000    - ลดการทุจริตใน -ปลดการกระท าการ ส านักปลัดฯ
ท้องถ่ินปลอดการ ส่วนท้องถ่ินปลอดการ ตามหลักธรรมมาภิบาล หน่วยงานเพ่ิมข้ึน ทุจริต  ร้อยละ  60

ทุจริต ทุจริตในหน่วยงาน - โครงการสร้างจิตส านึก ร้อยละ  50

และความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต

27 จัดต้ังศูนย์ด ารงธรรม  -เพ่ือเป็นศุนย์รับเร่ืองราว - จัดต้ังศุนย์ด ารงธรรม 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   - ประชาชนได้รับ - ประชาชนมีท่ีรับ ส านักปลัดฯ
ร้องทุกข์เบาะแสการกระท า การบริการ เพ่ิมข้ึน บริการสามารถติดต่อ 
ความผิด ฯ  ร้อยละ 50 ได้สะดวก เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 60

28 โครงการส่งเสริม  - เพ่ือให้องค์กรปกครอง - คณะผู้บริหาร พนักงาน 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000    - ลดการทุจริต - ปลดการกระท าการ ส านักปลัดฯ
ท้องถ่ินปลอด ส่วนท้องถ่ิน  ปลอดการ ลูกจ้างในองค์การปกครองส่วน ในหน่วยงานเพ่ิมข้ึน ทุจริต ร้อยละ 60

การทุจริต ทุจริตในหน่วยงาน ท้องถ่ิน ร้อยละ 50

29 จัดท าโครงการตาม  - เพ่ือปฏิบัติตามหนังสือ 1.จัดท าโครงการตาม 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000    - เพ่ือตอบสนอง ได้ปฏิบัติตามหนังสือ ทุกส่วนราชการ
นโยบายของรัฐ ส่ังการและนโยบายของ หนังสือเร่งด่วน นโยบายของรัฐ ส่ังการและนโยบาย

รัฐท่ีเร่งด่วน 2.จัดท าโครงการตามนโยบาย ให้ได้ร้อยละ  100 ของรัฐ ร้อยละ  100

ของรัฐท่ีมีความเร่งด่วน

งบประมาณ
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5 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  5   การบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 องค์การบริหารส่วน  เพ่ือรับทราบปัญหาและ  - บูรณาการกับส่วนราชการ 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000      - ประชาชนมี  สามารถแก้ไขปัญหา กองคลัง
ต าบลสัญจร ความเดือดร้อนของ  - ออกบริการจัดเก็บภาษี ความพึงพอใจ และความเดือดร้อน

ประชาชน  - จัดกิจกรรมให้ความรู้เร่ือง เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 40 ของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
ภาษี

31 จัดท าแผนพัฒนาท้อง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ แผนชุมชน/ แผนการศึกษา/ 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000    - ประชาชนมี  ข้ันตอนการท างาน ส านักปลัดฯ
ถ่ินยุทธศาสตร์/ ประสิทธิผลในการท างาน แผนด าเนินงาน/แผนสิทธิ ความพึงพอใจ เป็นข้ันตอนเป็นระเบียบ 
แผนพัฒนาต าบล/ มนุษยชน/แผนพัฒนาต าบล เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 40 แก้ไขปัญหาตรงจุด 
แผนสิทธิมนุษยชน

32 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน  - อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าว 65,700     65,700     65,700     65,700     65,700      - ประชาชนได้  ประชาชนรับรู้ข้อมูล ส านักปลัดฯ
การจัดช้อจัดจ้าง ร่วมในการตรวจสอบการ สารจัดซ้ือจัดจ้างอ าเภอโดย รับรู้ข่าวสารเพ่ิม ข่าวสารในการด าเนิน

ด าเนินงาน อบต. ต้ังงบประมาณอุดหนุนให้ ข้ึน ร้อยละ  40 อบต.เพ่ิม
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

33 ท้องถ่ินไทยใสสะอาด  - เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูล  - จัดกิจกรรมเผยแพร่การ 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000      - ประชาชนได้รับ  การท างานของ อบต. ส านักปลัดฯ
ข่าวสารทาง อบต. จัดซ้ือจัดจ้าง รู้การจัดซ้ือจัดจ้าง สามารถตรวจสอบได้

 - จัดท ารายงานทางการเงิน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ  40

ทุกส้ินปีงบประมาณ
 -ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง
ในพ้ืนท่ี

งบประมาณ
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5 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  5   การบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 ส่งเสริมการมีส่วน  - เพ่ือส่งเสริมการสีส่วน - การก่อต้ังสภาเด็กและ 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000    - เยาวชนได้มี   เด็กและเยาวชนได้มี กองสวัสดิการ
ร่วมของเด็กเยาวชน ร่วมของเด็กและเยาวชน เยาวชน จ านวน  1  แห่ง ส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน ส่วนร่วมและได้รับค า สังคม

 - การจัดต้ังศูนย์บริการท่ี ร้อยละ  60 ปรึกษาเพ่ิมข้ึน 
เป็นมิตรกับเยาวชน

35 โครงการติดตามและ เพ่ือติตตามและ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ผู้บริหารและ ได้ทราบถึงปัญหา ส านักปลัด
ประเมินผลของแผน ประเมินผลแผนพัฒนา ลกระทบจากการด าเนิน ประชาชนได้ทราบ อุปสรรคในการ
พัฒนาท้องถ่ินองค์ เพ่ือทราบปัญหา โครงการตามแผนพัฒนา ผลการด าเนินของ ด าเนินงาน และเป็น
การบริหารส่วนต าบล อุปสรรคในการด า ท้องถ่ินขององค์การ องค์การบริหารส่วน ข้อมูลในการแก้ไข
วังตะเฆ่ เนินงาน บริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ต าบลวังตะเฆ่ ปรับปรุง 

36 โครงการพัฒนาศักย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัด
ภาพการการจัดท า และประสิทธิภาพ และคณะกรรมการติดตามผล ร้อยละ 80 มีความ มีความรู้ ความเข้าใจ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ในการจัดท าแผน แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์ รู้ความเข้าใจในการ ใสการจัดท าแผน
ขององค์การบริหาร พัฒนา การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ จัดท าแผนพัฒนา พัฒนาท้องถ่ินย่ิงข้ึน
ส่วนต าบลวังตะเฆ่ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ี ท้องถ่ิน

ท่ีเก่ียวข้อง

งบประมาณ
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

5 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  5   การบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการพัฒนาศักย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัด
ภาพการการจัดท า และประสิทธิภาพ และคณะกรรมการติดตามผล ร้อยละ 80 มีความ มีความรู้ ความเข้าใจ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ในการจัดท าแผน แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์ รู้ความเข้าใจในการ ใสการจัดท าแผน
ขององค์การบริหาร พัฒนา การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ จัดท าแผนพัฒนา พัฒนาท้องถ่ินย่ิงข้ึน
ส่วนต าบลวังตะเฆ่ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ี ท้องถ่ิน

ท่ีเก่ียวข้อง
38 โครงการประชุม เพ่ือจัดท า ทบทวน ประชุมประชาคมท้องถ่ิน 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   มีการรายงานสรุป เกิดการมีส่วนร่วม ส านักปลัด

ประชาคมทอ้งถ่ิน เพ่ิมเติม แผนพัฒนา ระดับต าบลตามประกาศ ข้อมูลปัญหาความ ในการเสนอปัญหา
ขององค์การบริหาร ท้องถ่ิน และรับทราบ สัดส่วนขององค์การบริหาร ต้องการเสนอให้ ความต้องการ 
ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ปัญหาความต้องการ ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ผู้บริหาร วิเคราะห์ความ

ประเด็นการพัฒนา เหมาะสมของโครงการ
ทุกภาคส่วนได้ร่วมมี เป็นข้อมูลในการเสนอ
ส่วนร่วมและบูรณาการ โครงการพัฒนา

39 ตรวจสุขภาพประจ าปี - เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพ 1. ผู้บริหาร สมาชิกสภา 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     - บุคลากรมีสุขภาพ บุคลากรมีสุขภาพ ส านักปลัดฯ
แข็งแรงมีศักยภาพ พนักงานส่วนต าบลและ ร่างกายแข็งแรง แข็งแรงมีศักยภาพ 
พร้อมให้บริการประชาชน พนักงานจ้าง มีศักยภาพ ร่างกาย พร้อมให้บริการ

2. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาฯ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 60 ประชาชน 
จ านวน 11 แห่ง ตรวจสุขภาพ 1 คร้ัง/ปี

งบประมาณ
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

5 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  5   การบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 การรังวัดแบ่งแยก -เพ่ือการบ่งช้ีแนวเขตท่ี - วัดแนวเขตในพ้ืนท่ีต าบล  30,000     30,000     30,000     30,000     30,000      - มีแนวเขตท่ีระบุ  - องค์กรชุมชนและ กองช่าง
แนวเขตต าบล ชัดเจนและลดปัญหา หมู่ท่ี 1-18 ชัดเจน ภาครัฐมีส่วนร่วมใน

การบุกรุกท่ีสาธารณ การดูรักษาแนวเขต  
ประโยชน์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ  50

41 ยกฐานะ อบต. - เพ่ือการบริหารจัดการ - ยกฐานะ อบต. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ได้งบประมาณ ได้รับงบประมาณ ส านักปลัดฯ
เป็นเทศบาล เป็นเทศบาล เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 70 จัดสรร เพ่ิมข้ึน

42 โครงการรางวัดแบ่ง เพ่ือให้ปฏิบัติตามระเบียบ มีการจัดท ารางวัดภาย 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ประชาชนได้รับ เพ่ือให้ปฏิบัติตาม กองช่าง  

แยกแนวเขตส ารวจ กระทรวงมหาดไทย ในต าบลวังตะเฆ่ ประโยชน์เพ่ิมข้ึน ระเบียบ  

ข้อมูลและส่ิงก่อสร้าง เพ่ือรองรับพระ

44 โครงการ อบต. เพ่ือรับทราบปัญหา จัดโครงการ อบต.เคล่ือนท่ี 200,000   200,000   200,000   200,000   20,000     ประชาชนได้รับ เพ่ือพบประชาชน ส านักปลัด
เคล่ือนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ี ภายในต าบล ประโยชน์เพ่ิมข้ึน รับทราบปัญหา  

ร้อยละ 50 ในพ้ืนท่ี
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

5 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  5   การบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 โครงการปรับปรุงแผน 1 เพ่ือรองรับพระราช เพ่ืออ านวยความสะดวก 600,000   600,000   600,000   600,000   600,000    -ประชาชนได้รับ  เพ่ืออ านวยความสะดวกกองคลัง
ท่ีภาษีและทะเบียน บัญญัติภาษีท่ีดิน และส่ิง ในการจัดเก็ยภาษี ประโยชน์ ในการจัดเก็บภาษีร้อยละ80 

ทรัพย์สิน ปลูกสร้าง  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50

2 เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อ
มูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ฯ
3 เพ่ือให้เกิดความช านาญ
เก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี ฯ

45 พัฒนาคุณธรรม  เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก 1. ผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   บุคลากรมีจิต บุคลากรมีจิตส านึกท่ีดี ส านักปลัดฯ
จริยธรรมบุคลากร การยึดม่ันในคุณธรรม ,พนักงานส่วนต าบล ส านึกคุณธรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม

จริยธรรม ความซ่ือสัตย์ และพนักงานจ้าง จริยธรรมของ ของการเป้นข้าราชการ
สุจริต การมีจิตสาธารณะ 2. จัดท าประกาศคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการและและ และนักการเมืองท่ีดี 
ตามจรรยาบรรณของ ของบุคลากรในส านักงาน อบต. นักการเมืองเพ่ิมข้ึน
ข้าราชการและนักการเมือง

รวม 45  โครงการ  -  - 4,538,700 4,538,700 4,538,700 4,538,700 4,358,700

######
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

5 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  5   การบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศูนย์ช่วยเหลือ เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางในการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม (สถาน 70,000     70,000     70,000     70,000     70,000     ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ส านักปลัดฯ
ประชาชนขององค์กร ประสานงานขององค์กร ท่ีกลาง) รวบรวมปัญหา อ าเภอหนองระเหว อ าเภอหนองบัวระเหวมี
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต ความต้องการของประชาชน ได้รับความช่วยเหลือ ช่องทางขอรับบริการ

อ าเภอหนองบัวระเหว และแจ้งองค์กรปกครองส่วน จากองค์กรปกครอง 
ในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ท้องถ่ินพิจารณาให้ความ ส่วนท้องถ่ิน โดยผ่าน
ในขณะท่ีเกิดสาธารณภัย ช่วยเหลือ ทางศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ต่าง ๆ 

2 ฝึกอบรมจัดต้ัง/ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  - อบรม  อปพร.เป้าหมาย 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   อปพร.ได้รับการ การปฏิบัติงานของ ส านักปลัดฯ
ทบทวน อปพร. อปพร. ก าหนดร้อยละ 2 ของ พัฒนาทักษะเพ่ิมข้ึน อปพร.มีประสิทธิภาพ 

จ านวนประชากรในพ้ืนท่ เพ่ิมข้ึน
 - จัดฝึกทบทวน  อปพร.

จ านวน 1 คร้ัง/ปี
3 โครงการฝึกอบรม เพ่ือฝึกอบรมพัฒนา จัดให้มีการอบราเกียวกับ 100,000   100,000   100,000   100,000   100000 ประชาชนได้รับ เพ่ือพบประชาชน ส านักปลัด

ป้องกันบรรเทาสา- ด้านป้องกันบรรเทา หลักสูตรป้องกัน ประโยชน์เพ่ิมข้ึน รับทราบปัญหาในพ้ืนท่ี
ธารณะภัย สาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย

4 โครงการอบรม เพ่ือฝึกอบรมพัฒนา จัดให้มีการอบรมเก่ียว 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ประชาชนได้รับ เพ่ือพบประชาชน ส านักปลัด
จิตอาสาภัยพิบัติ ด้านป้องกันบรรเทา กับหลักสูตรป้องกัน ประโยชน์เพ่ิมข้ึน รับทราบปัญหาในพ้ืนท่ี

สาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย 
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

5 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  5   การบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 การรักษาความปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ อุดหนุนส่วนราชการ 42,800 42,800 42,800 42,800 42,800 ประชาชนได้รับความ ชุดรักษาความปลอด ส านักปลัดฯ
ของประชาชนในการ ในการจัดต้ังชุดรักษา ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน ภัยหมู่บ้านมีศักยภาพ
รักษาความปลอดภัย ความสงบ (ชรบ.) ดูแลความปลอดภัย  
ในหมู่บ้าน ปกครองอ าเภอฯ

6 ติดต้ัง กล้อง CCTV - เพ่ือความปลอดภัย จัดซ้ือกล้อง CCTV พร้อม 800000 800000 800000 800000 800000 เพ่ิมความปลอดภัย ชุมชนมีความปลอด ส านักปลัดฯ
ในชีวิตและทรัพย์สิน ติดต้ังอุปกรณ์ จ านวน 10 จุด ในพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน ภัยต่อชีวิตและทรัพสินย์ 

รวม 6  โครงการ  -  - 1,262,800 1,262,800 1,262,800 1,262,800 1,262,800  -  -  -
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

5 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 5  การบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง   
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาศักยภาพ  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ - ฝึกอบรม/ศึกษา/ดูงาน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000    - จ านวนบุคลากร  - ผู้น า และ พนักงาน ส านักปลัดฯ
บุคลากร/ผู้น าชุมชน ให้กับเจ้าหน้าท่ีพนักงาน - เพ่ิมวิสัยทัศน์บุคลากรต่างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ อบต. มีประสิทธิภาพ

สมาชิกสภาคณะผู้บริหาร - สัมมนาทางวิชาการ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50 ในการท างาน เพ่ิมข้ึน 
ผู้น าชุมชน เยาวชน - บริหารงานบุคลส่วนท้องถ่ินฯ ร้อยละ 50

2 ส่งเสริมการมีส่วน - เพ่ีอให้ประชาชนมีส่วน - จัดเวทีแลกเปล่ียนการ 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     - ประชาชนมีจิตเป็น - ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ
ร่วมของประชาชน ร่วมในการพัฒนา อบต. เรียนรู้ชุมชน พลเมือง  เพ่ิมข้ึน กับ กิจกรรมของ กองสวัสดิการ

- จัดกิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน ร้อยละ 50 อบต.เพ่ิมข้ึน สังคม
- จัดกิจกรรมประชาพิจารณ์  ร้อยะ 50

รวม  2  โครงการ  -  - 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000  -  -  -

งบประมาณ
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 2.บัญชโีครงการพัฒนา แบบ  ผ.02

5 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ท่ี  5   การบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงอาคาร  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ - ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ประชาชนท่ีมา - ประชาชนท่ีมีรับ กองช่าง
ราชการสถานท่ี และประสิทธิผลในการ - ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ืท าการ รับบริการได้รับ บริการสามารถติดต่อ 

ท างาน - ก่อสร้างห้องประชุมสภาฯ ความสะดวก ได้สะดวกเพ่ิมข้ึน  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 ร้อยละ 60

2 โครงการก่อสร้าง - เพ่ือเป็นสถานท่ีประชุม - สร้างหอประชุมภาย 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - ประชาชนมี - สามารถรับบริการ กองช่าง
หอประชุมต าบล จัดกิจกรรมต่างๆ ในต าบลวังตะเฆ่ ความพึงพอใจ ประชาชนในการ
(อาคารโดม) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 40 จัดกิจกรรมต่างๆ 

3 ก่อสร้างอาคารสถานท่ี - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ - สร้างอาคาร อบต. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  - ประชาชนท่ีมา  - ประชาชนท่ีมีรับ กองช่าง
ราชการ และประสิทธิผลใน - ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างภายใน รับบริการได้รับ บริการสามารถติดต่อ 

การท างาน ต าบล ฯลฯ  ความสะดวก ได้สะดวกเพ่ิมข้ึน  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 ร้อยละ 60

รวม  3 โครงการ  -  - 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000  -  -  -

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 

การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผ.02/2

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายถนน  225 บ้านหัวสะพาน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  ถึง ต าบลห้วยแย้  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 500,000.ม.กว้าง 4 ม.  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
หนา 0.15 ม. 

พิกัด

 2 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านหัวสะพาน ถึง บ้านบุ่ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เวียน ต าบลโปร่งนก  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 500,000.ม.กว้าง 4 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
หนา 0.15 ม. 

พิกัด  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  6  การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แบบ ผ.02/2

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านวังกะทะ  ถึง  บ้านบุ่ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เวียน ต าบลโปร่งนก ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 500,000.ม.กว้าง 4 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
หนา 0.15 ม. 

 พิกัด
 

4 ซ่อมแซมถนนลาดยาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายถนน  225 ถึง สะพานบ้าน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร วังอ้ายจีด ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 500,000.ม.กว้าง 4 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
หนา 0.15 ม. 

พิกัด

5 ถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายหลัง รร.บ้านวังอ้ายจีด ถึง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร วัดป่าโนนม่วง   ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 500,000.ม.กว้าง 4 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
หนา 0.15 ม. 

พิกัด

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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แบบ ผ.02/2

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านโนนส าราญ ถึงบ้านแจ้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ใหญ่  ต าบลห้วยแย้ ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 500,000.ม.กว้าง 4 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
หนา 0.15 ม. 

พิกัด

7 ถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านวังอ้ายจีด ถึง บ้านหนอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง  

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ไม้แก่น ต าบลโปร่งนก ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
ระยะทาง 500,000.ม.กว้าง 4 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
หนา 0.15 ม.  

พิกัด

8 ก่อสร้างสะพานลอย เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สะพานลอยหน้า รร.บ้านท่าโป่ง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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แบบ ผ.02/2

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ปรับปรุงเสริมผิว เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ ซ่อมสร้างถนน คสล. สายถนน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
ถนนแอสฟัสลท์ติก ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 225 บ้านวังตะเฆ่ หมู่ท่ี  1  ถึง ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

บ้านแจ้งวังทอง  หมู่ท่ี  12 ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
ระยะทาง 10 กม. กว้าง 8 ม.

หนา 0.05 ม.

พิกัด

10 ก่องสร้างผิวทาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านส านักตูมกา  หมู่ท่ี 5 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง 
แอสฟัลติกค์ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 6000  ม. กว้าง  6 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว อบต.วังตะเฆ่  

คอนกรีต หมู่ท่ี 5 หนา  0.05  ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 พิกัด 

 

11 ก่องสร้างผิวทาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านส านักตูมกา ถึง 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง 
แอสฟัลติกค์คอนกรีต  ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ห้วยแย้ หมู่ท่ี 9 ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว อบต.วังตะเฆ่
หมู่ท่ี 5 ระยะทาง  6000  ม. กว้าง 6 ม.  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

หนา  0.05  ลบ.ม.
พิกัด 

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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แบบ ผ.02/2

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ก่อสร้างผิวทาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านหัวสะพาน ถึง บ้านแจ้ง 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง 
แอสฟัลติกค์คอนกรีต  ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร วังทอง  หมู่ท่ี 12 ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว อบต.วังตะเฆ่
หมู่ท่ี 6 ระยะทาง 4000 ม. กว้าง  6 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

หนา  0.05  ม.

พิกัด 

13 ก่อสร้างผิวทาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ บ้านหัวสะพานถึงบ้านส านักตูมกา 24,000,000 24,000,000 24,000,000 9,900,000 9,900,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง 
แอสฟัลติกค์คอนกรีต ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  6000 ม. กว้าง 6 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว อบต.วังตะเฆ่
หมู่ท่ี 6 หนา  0.05 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

พิกัด 

14 ซ่อมสร้างผิวทาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายถนนบ้านโนนส าราญ ถึง 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง 
แอสฟัลติกค์คอนกรีต  ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร บ้านแจ้งใหญ่  ต าบลห้วยแย้ ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว อบต.วังตะเฆ่
หมู่ท่ี 7 ระยะทาง 12,000 ม.กว้าง 6 ม.  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน
 หนา  0.05 ม.

พิกัด 

งบประมาณ

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

259



แบบ ผ.02/2

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 ก่อสร้างผิวทาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สาบ้านยปากดง  ถึง บ้านหลังสัน 44,000,000 44,000,000 44,000,000 44,000,000 44,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง 
แอสฟัลติกค์คอนกรีต  ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 11,000  ม.กว้าง 6 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว อบต.วังตะเฆ่
หมู่ท่ี 9  หนา  0.05  ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

พิกัด 

16 ก่อสร้างผิวทาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านปากดง  หมู่ท่ี  11  8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง 
แอสฟัลติกค์คอนกรีต ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  2,000 ม. กว้าง 6 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว อบต.วังตะเฆ่
หมู่ท่ี 11 หนา  0.05  ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

พิกัด 

17 ก่อสร้างผิวทาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายจากอุทยานแห่งชาติไทรทอง  13,300,000 13,300,000 13,300,000 13,300,000 13,300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง 
แอสฟัลติกค์คอนกรีต  ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ถึง  บ้านปากดง ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว อบต.วังตะเฆ่
หมู่ท่ี 11 ระยะทาง 11,000 ม. กว้าง 6 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

หนา  0.05  ม.

(ทล.225-อุทยาน = 2,700,000)

พิกัด 

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

260



แบบ ผ.02/2

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 ซ่อมสร้างผิวทาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านวังตะเฆ่ ถึง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง 
แอสฟัลติกค์คอนกรีต ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร บ้านแจ้งวังทอง ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว อบต.วังตะเฆ่
หมู่ท่ี 12 ระยะทาง 2,000  ม. กว้าง 6 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

หนา  0.05 .ม.

19 ซ่อมสร้างผิวทาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านแจ้งวังทอง ถึง 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง 
แอสฟัลติกค์คอนกรีต ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร บ้านดอกกอก  ต าบลโคกสะอาด ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว อบต.วังตะเฆ่
หมู่ท่ี 12 ระยะทาง 3,500 ม. กว้าง 6 ม.  ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

หนา  0.05  ม.

พิกัด 

20 ซ่อมสร้างผิวทาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านวังอุดม 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง 
แอสฟัลติกค์คอนกรีต  หมู่ท่ี ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000  ม. กว้าง 6 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว อบต.วังตะเฆ่
หมู่ท่ี 13 หนา  0.05  ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

พิกัด 

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

261



แบบ ผ.02/2

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 ซ่อมสร้างผิวทาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านวังกะทะ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง 
แอสฟัลติกค์คอนกรีต ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  2,000 ม. กว้าง 4 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว อบต.วังตะเฆ่
หมู่ท่ี 14 หนา  0.15 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

พิกัด 

22 ซ่อมสร้างผิวทาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านใหม่เจริญผล  ถึง 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง 
แอสฟัลติกค์คอนกรีต ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร บ้านโป่งนคร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว อบต.วังตะเฆ่
หมู่ท่ี 15 ระยะทาง 6,000 ม. กว้าง 6  ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

 หนา  0.05  ม.  

พิกัด 

23 ซ่อมสร้างผิวทาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ  สายทางเข้าหมู่ท่ี  15  8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง 
แอสฟัลติกค์คอนกรีต ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง 4 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว อบต.วังตะเฆ่
 หมู่ท่ี 15  หนา  0.15  ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

พิกัด 

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

262



แบบ ผ.02/2

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 ซ่อมสร้างผิวทาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายภายในหมู่บ้านศรีสง่า  8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง 
แอสฟัลติกค์คอนกรีต ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง 6 ม.  ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว อบต.วังตะเฆ่
หมู่ท่ี 16 หนา  0.05  ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

พิกัด 

25 ซ่อมสร้างผิวทาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านโป่งนคร  หมู่ท่ี  17 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง 
แอสฟัลติกค์คอนกรีต ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง  1,300 ม. กว้าง 6 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว อบต.วังตะเฆ่
หมู่ท่ี 17 หนา  0.05  ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

พิกัด 

26 ซ่อมสร้างผิวทาง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ สายบ้านโป่งนคร ถึง บ้านไทรงาม 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง 
แอสฟัลติกค์คอนกรีต ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง 6 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว อบต.วังตะเฆ่
หมู่ท่ี17 หนา  0.05 .ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

พิกัด 

งบประมาณ

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

263



แบบ ผ.02/2

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ  สายถนนสาย 225 ต าบล 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง 
ลาดยางแอสฟัลติกค์ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร วังตะเฆ่ ถึง ต าบลโป่งนก ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว อบต.วังตะเฆ่
คอนกรีต ระยทาง 5000 ม. กว้าง 6 ม. ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน  

 หนา  0.05  ลบ.ม.

พิกัด 

28 โครงการก่อสร้าง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมการ  - ภายในพ้ืนท่ีต าบลวังตะเฆ่ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
บล๊อคคอนเวิร์ท ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร หมู่ท่ี1 - หมู่ท่ี18 ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 

ได้สัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

29 ก่อสร้างสะพาน คสล.   เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หลังโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ได้ใช้ถนนสัญจรไป-มาและขน ทางเท้า 1 เมตร ระยะทาง 25 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว 
หมู่ท่ี 4 ส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ ได้สัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข่ึน

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
รวม      29  โครงการ  -  - 157,300,000 157,300,000 154,300,000 154,300,000 154,300,000 620,200,000  -  -

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

264



แบบ ผ.02/2

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการก่อสร้าง  - เพ่ือกักเก้บน้ าไว้ใช้  - ภายในพ้ืนท่ีต าบลวังตะเฆ่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีความพึง  - ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง
แก้มลิงกักเก็บน้ า ส าหรับอุปโภค บริโภค พอใจเพ่ิมข้ึน มีน้ าไว้ใช้ได้ตลอดท้ังปี

ร้อยละ 80

3 ก่อสร้างคลองส่งน้ า  - เพ่ือจัดการน้ าเพ่ือ  - ภาย ในต าบลวังตะเฆ่ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ร้อยละ 70  - ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กองช่าง
พร้อมเคร่ืองสูบน้ า การเกษตรให้เพียงพอ ของประชาชน ท าการเกษตรและการ อบต.วังตะเฆ่
พลังงานไฟฟ้า ต่อความต้องการของ ในพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ปศุสัตว์อย่างเพียงพอ

ประชาชนในพ้ืนท่ี จากโครงการ

4 โครงการขุดลอก เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีกักเก็บ ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70  - ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กองช่าง
แหล่งน้ าสาธารณะ น้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค ภายในต าบล ของประชาชนใน ท าการเกษตรและการ อบต.วังตะเฆ่
ภายในต าบล พ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ ปศุสัตว์อย่างเพียงพอ

จากโครงการ

รวม     4  โครงการ  -  - 50,500,000 50,500,000 50,500,000 50,500,000 50,500,000 202,000,000  -  -

 2  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        แผนงานการเกษตร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถขนถ่ายส่ิงปฏิกูล        1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000 ส านักงานปลัด

จ านวน  1 คัน

2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า       3,000,000    3,000,000 ส านักงานปลัด

จ านวน  1 คัน

3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน         5,000         5,000         5,000         5,000         5,000 กองสวัสดิการ

จ านวน  1  ตัว สังคม

4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร       10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 กองสวัสดิการ

จ านวน  2  ตู้ สังคม

5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์        50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 กองสวัสดิการ

จ านวน 2 เคร่ือง สังคม

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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แบบ ผ. 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ       50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 กองสวัสดิการ

จ านวน 2 เคร่ือง สังคม

7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ       10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 กองสวัสดิการ

จ านวน 2 เคร่ือง สังคม

8 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ       50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 กองคลัง

จ านวน 2 เคร่ือง

9 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์        50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 กองคลัง

จ านวน 2 เคร่ือง 
10 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ       10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 กองคลัง

จ านวน 2 เคร่ือง
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แบบ ผ. 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ตู้ควบคุมไฟ ตู้ควบคุมไฟฟ้า       30,000       30,000       30,000       30,000       30,000 กองช่าง

12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ตู้ล าโพง ตู้ล าโพง       100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 กองช่าง

13 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ชุดเคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองขยายเสียง       100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 กองช่าง

พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง

14 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ       50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 ส านักงานปลัด

จ านวน  2 เคร่ือง

15 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์        75,000       75,000       75,000       75,000       75,000 ส านักงานปลัด

จ านวน 3 เคร่ือง 
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แบบ ผ. 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

16 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ       10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ส านักงานปลัด

จ านวน 2 เคร่ือง

17 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก        30,000 ส านักงานปลัด

จ านวน  1 เคร่ือง

18 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ      325,000      325,000      325,000      325,000      325,000 กองการศึกษาฯ

จ านวน  13 เคร่ือง

19 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์       325,000      325,000      325,000      325,000      325,000 กองการศึกษาฯ

จ านวน 13 เคร่ือง 

20 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ       65,000       65,000       65,000       65,000       65,000 กองการศึกษาฯ

จ านวน 13 เคร่ือง
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แบบ ผ. 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

21 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก        30,000       30,000       30,000       30,000       30,000 กองการเกษตร

จ านวน  1 เคร่ือง

22 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก        30,000       30,000       30,000       30,000       30,000 กองการเกษตร

จ านวน  1 เคร่ือง

23 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์       30,000       30,000       30,000       30,000       30,000 ส านักงานปลัด

24 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองฉายมัลติมีเดีย เคร่ืองฉายมัลติมีเดีย       30,000       30,000       30,000       30,000       30,000 ส านักงานปลัด

25 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์จอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า

เคร่ืองจอรับภาพชนิด       15,000       15,000       15,000       15,000       15,000 ส านักงานปลัด

มอเตอร์ไฟฟ้า
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แบบ ผ. 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

26 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร         40,000       40,000       40,000       40,000       40,000 ส านักงานปลัด

จ านวน  2  ตู้ 

27 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร         40,000       40,000       40,000       40,000       40,000 กองการศึกษา ฯ

จ านวน  2  ตู้ 
28 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร         40,000       40,000       40,000       40,000       40,000 กองช่าง

จ านวน  2  ตู้ 

29 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 กองช่าง

ก าเนิดไฟฟ้า จ านวน  1  ตู้

30
แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ  
จ านวน 1  เคร่ือง

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ส านักงานปลัด
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แบบ ผ. 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

31 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองสูบน้ า       13,400       13,400       13,400       13,400       13,400 ส านักงานปลัด

จ านวน  1 เคร่ือง

32 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองป้ัมน้ า เคร่ืองป้ัมน้ า       50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 ส านักงานปลัด

จ านวน 1  เคร่ือง

33 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร (ชนิดเหล็ก) 50,000             50,000       50,000       50,000       50,000 ส านักงานปลัด

จ านวน  ๔ ตู้

34 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ 30,000             30,000       30,000       30,000       30,000 ส านักงานปลัด

จ านวน 3 โต๊ะ

35 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะส านักงาน 30,000             30,000       30,000       30,000       30,000 ส านักงานปลัด

จ านวน 3 โต๊ะ
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แบบ ผ. 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

36 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน 20,000             20,000       20,000       20,000       20,000 ส านักงานปลัด

37 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองท าลายเอกสาร 20,000             20,000       20,000       20,000       20,000 ส านักงานปลัด

จ านวน ๑ เคร่ือง

38 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิง         65,000             65,000       65,000       65,000       65,000 ส านักงานปลัด

 จ านวน ๕ เส้น

39 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง หัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบด้ามปืน 70,000             70,000       70,000       70,000       70,000 ส านักงานปลัด

จ านวน ๒ หัว

40 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 60,000             60,000       60,000       60,000       60,000 ส านักงานปลัด

จ านวน 5 เคร่ือง
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แบบ ผ. 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

41 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 50,000             50,000       50,000       50,000       50,000 กองช่าง

จ านวน  2 เคร่ือง

42 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์  50,000             50,000       50,000       50,000       50,000 กองช่าง

จ านวน 2เคร่ือง 

43 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตูเ้ก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด 10,000             10,000       10,000       10,000       10,000 กองการศึกษา ฯ

จ านวน  2  ตู้

44 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตูเ้ก็บเอกสารแบบ 4 ลิน้ชัก 5,000                5,000         5,000         5,000         5,000 กองการศึกษา ฯ

 จ านวน 1 ตู้
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แบบ ผ. 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

45 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 11,000             11,000       11,000       11,000       11,000 กองสวัสดิการ

จ านวน 2 ตู้ สังคม

46 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควัน    295,000          295,000      295,000      295,000      295,000 ส านักปลัด

จ านวน 5 เคร่ือง

47 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 21,000             21,000       21,000       21,000       21,000 ส านักปลัด

จ านวน  1 เคร่ือง

48 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์  10,000             10,000       10,000       10,000       10,000 ส านักปลัด

จ านวน  1 เคร่ือง 

49 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร(ชนิดเหล็ก)    5,500                5,500         5,500         5,500         5,500 ส านักปลัด

แบบ 2 บานเปิด   
จ านวน 1 หลัง
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แบบ ผ. 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

50 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมอุตสาหกรรม 79,000             79,000       79,000       79,000       79,000 ส านักปลัด

51 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลม 50,000             50,000       50,000       50,000       50,000 ส านักปลัด

52 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล าโพงเคร่ืองขยายเสียง 79,000             79,000       79,000       79,000       79,000 ส านักปลัด

เคล่ือนท่ี 

53 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 10,000             10,000       10,000       10,000       10,000 ส านักปลัด

จ านวน 2 ตัว
54 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ี 50,000             50,000       50,000       50,000       50,000 ส านักงานปลัด
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แบบ ผ. 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

55 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน 5,000                5,000         5,000         5,000         5,000 ส านักงานปลัด

จ านวน 1 ตัว

56 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 20,000             20,000       20,000       20,000       20,000 กองส่งเสริม

จ านวน  2  ตู้ การเกษตร

57 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 10,000             10,000       10,000       10,000       10,000 กองส่งเสริม

จ านวน  1  โต๊ะ การเกษตร

58 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน 5,000                5,000         5,000         5,000         5,000 กองส่งเสริม

จ านวน 1 ตัว การเกษตร

59 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 21,000             21,000       21,000       21,000       21,000 กองส่งเสริม

จ านวน  1 เคร่ือง การเกษตร
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แบบ ผ. 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

60 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์  10,000             10,000       10,000       10,000       10,000 กองส่งเสริม

จ านวน  1 เคร่ือง การเกษตร

61 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 2,500,000    กองช่าง

จ านวน  1 คัน

62 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร 12 ท่ี น้ัง       1,200,000 ส านักงานปลัด

จ านวน 1 คัน
63 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ า  3,000,000    ส านักงานปลัด

จ านวน 1 คัน

64 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้หน้าขุดหลัง 3,000,000    ส านักงานปลัด

จ านวน 1 คัน

278

ค่าครุภัณฑ์



แบบ ผ. 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

65 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง    1,500,000 ส านักงานปลัด

จ านวน 1 คัน

66 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี      100,000 ส านักงานปลัด

รับแขก 

67 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ       400,000 ส านักงานปลัด

จ านวน 7 เคร่ือง

68 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือเล่ือยยนต์          200,000      200,000      200,000      200,000 ส านักงานปลัด

จ านวน 5  เคร่ือง

69 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือชุดเคร่ืองขายเสียง  
200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     

ส านักงานปลัด

จ านวน 1 ชุด
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แบบ ผ. 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

70 แผนงานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30,000             30,000       30,000       30,000       30,000 กองคลัง

จ านวน 2 เคร่ือง

71 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คร่ืองต้มน้ าร้อนไฟฟ้า/ 50,000             50,000       50,000       50,000       50,000 ส านักงานปลัด

กระต๊ิกน้ าร้อนไฟฟ้า 

72 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล าโพงเคร่ืองขยายเสียง 79,000             79,000       79,000       79,000       79,000 ส านักงานปลัด

เคล่ือนท่ี 

73 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อุกรณ์กีฬาต่าง ๆ 500,000          500,000      500,000      500,000      500,000 กองการศึกษาฯ

74 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น 25,000             25,000       25,000       25,000       25,000 ส านักงานปลัด

280



แบบ ผ. 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

75 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเย็น 10,000             10,000       10,000       10,000       10,000 ส านักงานปลัด

76 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดแต่งพุ้มไม้ 10,000             10,000       10,000       10,000       10,000 ส านักงานปลัด

77 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาแก๊ส 10,000             10,000       10,000       10,000       10,000 ส านักงานปลัด

78 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาอบไมโครเวฟ 10,000             10,000       10,000       10,000       10,000 ส านักงานปลัด

79 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองรับ ส่ง วิทยุ 20,000             20,000       20,000       20,000       20,000 ส านักงานปลัด
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แบบ ผ. 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

80 ครุภัณฑ์พาหนะและการขนส่ง รถบรรทุกขยะ 2,000,000       2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000 กองช่าง

81 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์พาหนะและการขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน(แบบกระบะ) 1,500,000       1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000 ส านักงานปลัด

82 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์พาหนะและการขนส่ง 70,000             70,000       70,000       70,000       70,000 ส านักงานปลัด

83 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000             59,000       59,000       59,000       59,000 กองส่งเสริม

การเกษตร

84 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง กองส่งเสริม

 1. เคร่ืองยนต์เบนชิน การเกษตร

 - สูบน้ าได้ 450ลิตรต่อนที 9,500        9,500        9,500        9,500        9,500        

 - สูบน้ าได้ 1000ลิตรต่อนาที 13,400       13,400       13,400       13,400       13,400       

ขนาด 5 แรงม้น
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แบบ ผ. 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

 - สูบน้ าได้ 1000ลิตรต่อนาที 22,500       22,500       22,500       22,500       22,500       

ขนาด 7 แรงม้น
 2. เคร่ืองยนต์ดีเซล
 - สูบน้ าได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

 - สูบน้ าได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 95,000       95,000       95,000       95,000       95,000       

85 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี 23,000             23,000       23,000       23,000       23,000 ส านักงานปลัด

86 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 26,000             26,000       26,000       26,000       26,000 ส านักงานปลัด

87 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร 300,000     ส านักงานปลัด

 - ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า)
 - ระบบดิจิตอล (ขาว-ด าและสี)
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แบบ ผ. 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

88 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ถังน้ า 100,000          100,000      100,000      100,000      100,000 ส านักงานปลัด

 - แบบไฟเบอร์กลาส
 - แบบพลาสติก
 - แบบสเตนเลส

89 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 10,000       ส านักงานปลัด

ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก

90 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมูบูชา 8,500        ส านักงานปลัด

91 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ กล้องระดับ 34,000       กองช่าง
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แบบ ผ. 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

92 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ กล้องวัดมุม 85,000       กองช่าง

 

22,259,800 55,589,800 55,589,800 55,589,800 55,589,800 222,359,200 

คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ 145,000     

จ านวน 14 เค่ือง
เคร่ืองปรินเตอร์ 4,500        

จ านวน 14 เคร่ือง
โต๊ะส านักงาน 5,000        

จ านวน 2 ตัว
เก้าอ้ีส านักงาน 3,000        

รวม  92 โครงการ
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ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 4 

 

 

 

 

 

การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที ่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยแลนด์ 4.0  และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 – 2570)  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ ดังนี้   

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 

1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 10 

2 ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 10 

3 ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) 10 

4 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 10 

5 ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 10 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) 10 

7 ไทยแลนด์  4.0 10 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 

9 วิสัยทัศน์  5 

10 แนวทางการพัฒนา 5 

11 เป้าประสงค์  5 

12 ตัวชี้วัด  5 

13 ค่าเป้าหมาย  5 

14 กลยุทธ์ 5 

คะแนนรวม 110 

การติดตามและประเมนิผล 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
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.2  การติดตาม... 
 

 

 
 

สำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  โดยใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังนี้   

   

1.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ลำดับ

ที ่
ประเด็นการพิจารณา  คะแนน

เต็ม 

1 โครงการ ครุภัณฑ์ เพ่ือบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่สามารถดำเนินการได้ตาม
อำนาจหน้าที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

10 

2 โครงการฯ ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

10 

3 โครงการฯ ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 2  ธันวาคม 2553 

10 

4 โครงการฯ ถูกบรรจุตรงแผนงานตามรูปแบบจำแนกประเภทรายรับ-จ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

10 

5 โครงการฯ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ สอดคล้องตามเป้าหมาย
ของโครงการ หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  

10 

6 โครงการฯ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคา
สอดคล้องตามเป้าหมายของโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

10 

7 โครงการฯ  มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  10 

8 โครงการเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

10 

9 โครงการฯ  ผ่านความเห็นชอบจากประชาคมท้องถิ่น  

10 โครงการฯ ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา  
สภาท้องถิ่น 

10 

คะแนนรวม 100 

 

 

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
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สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลำดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (72 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561 – 2565)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
+ เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 - 5 
(31+72+9 +2)  = 144  

940 

 

929,096,214  
 

10.10 75.78 - 2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 95 30,650,514 

3 จ่ายขาดเงินสะสม - - 
4 สามารถดำเนินการได ้

- ข้อบัญญัติ = 95  

- เงินสะสม =   - 

72 28,440,400 

 

 

 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลำดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (40 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ + 

เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561 – 2565)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
+ เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 - 5 
(31+72+9 +2)  = 144  

942 1,020,095,614 

   
 

13.90 32.00 16.77 2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 131 8,460,344 

3 จ่ายขาดเงินสะสม 27 3,600,000 

4 สามารถดำเนินการได ้

- ข้อบัญญัติ = 131 

- เงินสะสม =   27 

67 4,232,958 

 

4.3  สรุปผลการพัฒนาทอ้งถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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(1)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

 (1.1)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที ่เกิดขึ ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  
วาตะภัย  น้ำท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที   

 (1.2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือต่อชีวิ ตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  
โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  
รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   

 (1.3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี ่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

 (1.4)  ปัญหายาเสพติดในตำบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามี
ผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้
ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 (1.5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดทำแผนงาน 
โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

 

(2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

  (2.1)  ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที ่ผ ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค  ด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้
จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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  (2.2)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาระดับของปัญหาว่ามีผลกระทบ
ในระดับใด คือ การแยกระดับของปัญหาว่าเป็นระดับหมู่บ้าน ระดับประชุมชน ระดับตำบล  โดยประชาคมท้องถิ่น  
ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ผู้นำหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาว่า
โครงการที่เสนอจะแก้ไขปัญหาได้ในระดับใด  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกิน
ศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน.3)  ผลจาก... 
  (2.3)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื ่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู ่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั งมีการเผาหญ้า 
อ้อย  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย  หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ การพนันที่ยังมีในพื้นที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ 
เป็นต้น  
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