
  

 

 

 

 

 

 

 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

 
     “เศรษฐกิจก้าวไกล  ใส่ใจการศึกษา พัฒนาการท่องเท่ียวท้องถิ่น  
     ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
▪ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
▪ การพัฒนาด้านสุขภาพ 

▪ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
▪ การพัฒนาแหล่งน้ำ 
▪ การพัฒนาสังคม 
▪ การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม 
▪ การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
▪ การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง 
▪ การพัฒนาด้านการเกษตร 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 



ส่วนท่ี ๑ 

 

 

 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  เดิมต าบลวังตะเฆ่ เป็นต าบลในเขตการปกครองของอ าเภอ
จัตุรัส ต่อมา กระทรวงมหาดไทยประกาศ เรื่อง แบ่งท้องที่อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตั้งเป็นกิ่งอ าเภอหนองบัวระเหว 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2521 มีเขตการปกครองรวม 2 ต าบลคือ ต าบลหนองบัวระเหว ต าบลวังตะเฆ่ มีผลตั้งแต่ 
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2521  และการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.๒๕๓๗  ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕40 องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 306 ตารางกิโลเมตร  หรือเท่ากับ  
191,250 ไร่  มีระยะทางห่างจากอ าเภอหนองบัวระเหว ประมาณ 32 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันแยกการปกครอง
ออกเป็น 18 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตต าบลห้วยแย้  อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศใต้  ติดต่อกับเขตต าบลโป่งนก  อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตต าบลโคกสะอาด  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูม ิ

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตต าบลโปร่งนก อ าเภอเทพสถิต  และอ าเภอภักดีชุมพล  จ.ชัยภูม ิ

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ มีลักษณะโดยทั่วไปประกอบด้วยป่าไม้
และภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาตินายางกลัก  ลักษณะป่าไม้ผลัดใบ คือป่าที่มีต้นไม้ซึ่งจะผลัดใบใน
ฤดูแล้งเมื่อต้นไม้ขาดน้ า บริเวณที่เป็นที่ราบ และเชิงเขาที่มีดินแห้ง เป็นดินลูกรังหรือหินกรวดลูกรัง ซึ่งเป็นดิน

สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐาน 

๑.  ดา้นกายภาพ 

แผนทีต่ าบลวงัตะเฆ ่ อ าเภอหนองบวัระเหว  จงัหวดัชยัภมูิ 
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โปร่งถ่ายเทน้ าได้ดี เป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดความสูง ปานกลาง หรือต่ าและมีหญ้าสูงเป็นพันธุ์ไม้ปกคลุมดินกับมี
ไม้พุ่มชนิดต่าง ๆ  มีไม้ป่าเบญจพรรณด้วย เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้พลวง ไม้เหียง ไม้ชิงชัน  ไม้พยุง ไม้กราดหรือ
สะแบง เป็นต้น ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มีล าห้วย  คลอง และสระน้ ากระจายตามพ้ืนที่ จึงเหมาะ
แก่การท าการเกษตร 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศทั่วไปของเขตพ้ืนที่ต าบลวังตะเฆ่มีความคล้ายคลึงภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยทั่วไปจ าแนกได้ดังนี้ 
  ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเมษายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อ
เป็นระยะเวลานานความชื้นในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิ
สูงสุดประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส           
  ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือนกลางพฤษภาคม – กลางตุลาคม อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้า
คะนองลมแรงกว่าปีที่แล้วและมีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง ปริมาณน้ าฝนเกณฑ์เฉลี่ย 630.1 มิลลิเมตร ต่อปี  

ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่างกลางเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 
15 องศาเซลเซียส 

๑.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตต าบลวังตะเฆ่จ านวน ร้อยละ 90 มีลักษณะเป็นดินร่วนปน
ทรายประมาณ  ๒ ใน ๔ ส่วน ดินเหนียว ๑ ใน ๔ ส่วน  ดินลูกรังและชั้นหินอีก ๑ ส่วน สภาพพ้ืนที่ท าการเกษตร  
เป็นพื้นที่ไร่ ประมาณ 6๐ % ที่นาประมาณ 2๐%  ท าการปศุสัตย์ 1๐% อ่ืนๆ ๑๐% ซึ่งสภาพพ้ืนที่ดังกล่าวขาด
ความอุดมสมบูรณ์ผลผลิตที่ได้ไม่คุ้มกับการลงทุน เพราะไม่มีแหล่งน้ าหล่อเลี้ยงพืชผลในฤดูแล้งซึ่งท าให้ผลผลิตได้
ไม่เต็มที ่             
 
 

 2.1 เขตการปกครอง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 18 หมู่บ้านมีพื้นที่อยู่ในองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

หมู่ที่  1  บ้านวังตะเฆ่  ผู้ปกครอง  นายคมสัน โชคสันเทียะ    ก านัน 
หมู่ที่  2  บ้านวังกะทะ  ผู้ปกครอง  นายแล เนาว์กระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านวังอ้ายจีด   ผู้ปกครอง  นางบัวไข จอกทอง       ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  4  บ้านท่าโป่ง  ผู้ปกครอง  นางกริยา อุทะปา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  5  บ้านส านักตูมกา  ผู้ปกครอง  นายไสว ชาญตะคุ  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่  6  บ้านหัวสะพาน  ผู้ปกครอง  นายเรไร เลิศพุดซา        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  7  บ้านโนนส าราญ  ผู้ปกครอง  นายทะนง ปะลิยะตา     ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  8  บ้านโนนม่วง  ผู้ปกครอง  นายณรงค์ อินภูวงษ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  9  บ้านหลังสัน   ผู้ปกครอง  นางส้มจีน สู้ศึก       ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  10  บ้านวังน้ าเขียว ผู้ปกครอง  นายปาณชัย ศรีหาโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  11  บ้านปากดง   ผู้ปกครอง  นายณรงค์ คิดที  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่  12  บ้านแจ้งวังทอง ผู้ปกครอง  นางสาวเมยาวี จามจุรี       ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  13  บ้านวังอุดม  ผู้ปกครอง  นายอดิเทพ ศรีสมบัติ       ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  14  บ้านวังกะทะ  ผู้ปกครอง  นายวัลลภ พรมรินทร์     ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  15  บ้านใหม่เจริญผล ผู้ปกครอง  นายอนุรักษ์ เหลือมพล  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  16  บ้านศรีสง่า   ผู้ปกครอง  นายบรรจง เชื่อมไธสงค์     ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  17  บ้านโปร่งนคร  ผู้ปกครอง  นายสุนทร อ านาจ   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  18  บ้านวังตะเฆ ่  ผู้ปกครอง  นายเกียรติศักดิ์ เลิศพุดซา ผู้ใหญ่บ้าน  

๒.  ดา้นการเมือง/การปกครอง 
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 2.2 การเลอืกตัง้   
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ มีทั้งหมด 18  หมู่บ้าน  การแสดงตนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563
จ านวนผู้มาแสดงตน ใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวน   5,903 คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  10,904  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  54.13 ของจ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  

 
 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   

จ านวน  18  หมูบ่า้น  (ปี พ.ศ. ๒๕๖4) 
หมูท่ี ่ ชื่อหมูบ่า้น ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม จ านวนครวัเรอืน 

๑ บ้านวังตะเฆ ่ 488 509 997 414 
๒ บ้านวังกะทะ 327 348 675 265 
๓ บ้านวังอ้ายจีด 412 404 816 248 
๔ บ้านบ้านท่าโป่ง 297 305 602 362 
๕ บ้านส านักตมูกา 452 425 877 341 
๖ บ้านหัวสะพาน 609 585 1,194 383 
7 บ้านโนนส าราญ 576 552 1,128 347 
8 บ้านโนนม่วง 428 408 836 284 
9 บ้านหลังสัน 325 323 648 311 

10 บ้านวังน้ าเขียว 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 

รวมทัง้สิน้ 7,208 7,109 14,317 5,188 
หมายเหต ุ :  ข้อมลูจากส านกัทะเบยีนอ าเภอหนองบวัระเหว  ณ วนัที ่17 เดือน  กนัยายน พ.ศ. 25๖4 

๓.  ประชากร 
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แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ~ 4 ~
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลวงัตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวดัชัยภูม ิ
 

ที ่ หมูบ่า้น 

จ านวนประชากรขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัตะเฆ ่ (เปรยีบเทยีบยอ้นหลงั 5 ป)ี 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 25๖3 พ.ศ. 25๖4 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย  หญงิ  
๑ บ้านวังตะเฆ ่ 497 533 499 542 502 543 506 541 489 511 

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

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

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

๕ บ้านส านักตมูกา 448 410 449 416 451 432 460 426 451 425 

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

7 บ้านโนนส าราญ 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 บ้านวังน้ าเขียว 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 7,265 7,191 7,240 7,188 7,208 7,105 

14,460 14,466 14,456 14,428 14,313 

 
หมายเหต ุ :  ข้อมลูจากส านกัทะเบยีนอ าเภอหนองบวัระเหว  ณ เดอืน สงิหาคม  พ.ศ. 25๖4
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3.2 ช่วงอายแุละจ านวนประชากร 
 

ประชากร 

ขององค์การบริหารสว่นต าบลวงัตะเฆ ่ (ป ีพ.ศ. ๒๕๖4) 

ประชากร ชาย หญิง ชว่งอาย ุ

จ านวนประชากรเยาวชน 1,693 1,616 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 
จ านวนประชากร 4,513 4,385 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ป ี

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 1,002 1,104 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 
รวม 7,208 7,105 ทั้งสิน้  14,313  คน 

 

หมายเหต ุ :  ข้อมลูจากส านกัทะเบยีนอ าเภอหนองบวัระเหว ณ เดอืน  สงิหาคม พ.ศ. 25๖4 

 
      
   
  4.1  การศกึษา  
  ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ จ านวน 11 แห่ง มีโรงเรียนสังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จ านวน  9 แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้   

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กก่อนวยัเรยีน ประจ าปกีารศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 

ที ่ ชื่อศนูย์พฒันาเด็กเลก็ ที่ตัง้หมูท่ี ่ พ.ศ. 25๖4 

จ านวนนกัเรียน 
1 บ้านโป่งนคร 17 30 
2 บ้านวังกะทะ 2, 14 55 
3 บ้านวังอุดม 13 23 
4 บ้านวังตะเฆ่ 15 31 
5 บ้านใหม่เจริญผล 5 27 
6 บ้านส านักตูมกา 11 21 
7 บ้านปากดง 9 12 
8 บ้านหลังสัน 7 27 
9 บ้านหัวสะพาน 6 23 

10 บ้านโนนส าราญ 7 21 
11 บ้านโนนม่วง 8 21 

รวม 291 
 

     
 
 
 
 

4.  สภาพทางสงัคม 
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  สภาเด็กและเยาวชนต าบลวงัตะเฆ ่
 องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จ านวน ๑ แห่ง เพ่ือเป็นองค์กร
เครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ที่มีการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังตะเฆ่ภายใต้หลักการ “เด็กน าผู้ใหญ่หนุน”  ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  โดยสภาเด็กและเยาวชนมีส านักงาน
ตั้งอยู่ที่  องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  โดยได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบิหารสภาเด็กและเยาวชน  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการด าเนินการของสภาเด็ก
และเยาวชน   

ข้อมลูโรงเรยีนสังกัด ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา จ านวนนกัเรียน 

 ๑. โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 458 

 2. โรงเรียนบ้านวังกะทะ 219 

 3. โรงเรียนบ้านวังอุดม 49 

 4. โรงเรียนบ้านวังตะเฆ ่ 322 

 ๕. โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 137 

 ๖. โรงเรียนบ้านส านักตูมกา 111 

 7. โรงเรียนบ้านปากดง 29 

 8. โรงเรียนบ้านหลังสัน 41 

 9. โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 120 

รวมทัง้สิน้ 1,486 

หมายเหต ุ :  ข้อมลูจากกองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบรหิารสว่นต าบลวงัตะเฆ ่ กนัยายน ๒๕๖4 

4.2  สาธารณสขุ     
         -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 2 แห่ง ตั้งอยู่บ้านวังตะเฆ ่หมู่ที่ 1 และบ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 4    
 -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  18  แห่ง  หมู่ที่  1 – 18 
   -  ศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนาม ระดับต าบลผู้ป่วยโรค COVID-19 ระดับ สีเขียว  

๔.๓  อาชญากรรม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆไ่ม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิด
เหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการ
แก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ในปีงบประมาณ 2564 นั้นได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็น
อย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอ
ก าลังจาก ต ารวจ ผู้น า อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบัน
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ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ทั้งท่ีมีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ท่ีสามารถด าเนินการได้              

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

  1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ  รับแจ้ง 2 คดี จับกุม 2 คดี  จ านวน 2  คน 

  2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์     รับแจ้ง 3 คดี จับกุม 3 คดี  จ านวน 3   คน 

  3. ฐานความผิดพิเศษ     รับแจ้ง 15 คดี จับกุม 9 คดี จ านวน 9 คน 

   4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย    145 คดี จับกุม 181  คน        
๔.๔  ยาเสพตดิ 

ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  จากที่ทางสถานีต ารวจภูธรวังตะเฆ่  
ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ มีผู้ที่ติดยา
เสพติด แต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  
ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่สามารถท าได้  เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ เท่านั้น เช่น การณรงค์   
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆก่็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ ่ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังตะเฆป่ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 ๔.๕  การสงัคมสงัเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔)  ด าเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน  
(5)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(6)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(7)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(8)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
(9) จัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุ 

 
สถิตผิูส้งูอาย/ุผู้พิการ/ผูป้ว่ยเอดสต์ าบลวงัตะเฆ่ (เปรียบเทยีบชว่งระหวา่งป ี2561-2564) 

จ านวน 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 องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 
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            5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ไม่มี บขส. มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 สายชัยภูมิ - 

นครสวรรค์ เป็นเส้นทางที่รถผ่านถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์โดยวิ่งชัยภูมิ ผ่านอ าเภอหนองบัวระเหวไปอ าเภอ 

ภักดีชุมพล ผ่านแยกราหุล ปลายทางคือจังหวัดนครสวรรค์ 
 5.2 การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการ
ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับ
ถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  
และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และ
ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

๕.๓ การประปา 
การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ไม่มีกิจการประปาแต่ละหมู่บ้านได้บริหาร

จัดการเอง และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  องค์การ
บริหารส่วนต าบลก็ได้น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการ
ในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนต่อไป  แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้จาก  ล าห้วยเชียงทา ล าห้วยตะโก ล าห้วยยางชุม 
ล าห้วยพนังลาว แหล่งน้ าผิวดิน   
         5.4 โทรศัพท ์

ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  ไมม่ีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้
นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร   
      5.5  ไปรษณยี์/การสือ่สาร/การขนส่ง  และวสัดุ  ครภุัณฑ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ ่ ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจ า
อ าเภอ ซึ่งมี  จ านวน  1  แหง่  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  
หยุดวันอาทิตย์ และมบีริการรถขนส่ง Kerry   จ านวน  ๑  แห่ง  อยู่ที่อ าเภอหนองบัวระเหว ให้บริการในวัน
จันทร์-ศุกร์   
   -  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีครบทั้ง 18 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 
  -  องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการ
ที่ยังขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
เท่านั้น  แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
 
 
 
 
 
 

5. ระบบบรกิารพื้นฐาน 
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 6.1  การเกษตร 
  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมี
กิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ท าไร่  ท านา  รองลงมา คือ เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ 
ซึ่งไม่สามารถจ าแนกเป็นรายหมู่บ้านได้  คือ ท าสวนผลไม้ ตามล าดับ (ข้อมูล จปฐ. ปี 25๖4) 

ที่มา : ส านักงานพฒันาชมุชนอ าเภอหนองบวัระเหว 

รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี 
ระดบัต าบล ป ี2564 

ต าบลวงัตะเฆ ่อ าเภอหนองบวัระเหว  
หมูท่ี ่ ชื่อหมูบ่า้น รายไดเ้ฉลีย่ตอ่คนตอ่ป ี

๑ บ้านวังตะเฆ ่ 61,744.63 
๒ บ้านวังกะทะ 47,765.91 
๓ บ้านวังอ้ายจีด 73,436.10 
๔ บ้านบ้านท่าโป่ง 78,989.17 
๕ บ้านส านักตมูกา 94,800.88 
๖ บ้านหัวสะพาน 75,705.41 
7 บ้านโนนส าราญ 53,484.50 
8 บ้านโนนม่วง 78,870.39 

9 บ้านหลังสัน 80,429.86 
10 บ้านวังน้ าเขียว 32,143.34 

จ านวนประชากรจ าแนกตามประเภทอาชีพ ป ี25๖4 
ข้อมลูความจ าเป็นพื้นฐาน ระดบัต าบล 

ประเภทอาชีพ เพศ รวม 
ชาย (คน) % หญิง (คน) % คน % 

ก าลังศึกษา 918 9.25 911 9.18 1,829 18.42 
ไม่มีอาชีพ 94 0.95 138 1.39 232 2.34 
เกษตรกรรม – ท านา 276 2.78 250 2.52 526 5.30 
เกษตรกรรม – ท าไร่ 2,182 21.98 2,082 20.97 4,264 42.95 
เกษตรกรรม – ท าสวน 28 0.28 46 0.46 74 0.75 
เกษตรกรรม – ท าประมง 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 
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 

6.  ระบบเศรษฐกจิ 
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หมูท่ี ่ ชื่อหมูบ่า้น รายไดเ้ฉลีย่ตอ่คนตอ่ป ี

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 

เฉลีย่ทัง้สิน้ 69,511.27 
ที่มา : ส านักงานพฒันาชมุชนอ าเภอหนองบวัระเหว 

 
พื้นที่การเกษตร ต าบลวงัตะเฆ่ 
ครัวเรือนเกษตรกร 2,869 
พ้ืนที่ถือครอง (ไร่) 191,250 
พ้ืนที่ท าการเกษตร (ไร่) 70,046 
พ้ืนที่ท านา (ไร่) 11,899 
พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง (ไร่) 64,806 
พ้ืนที่ปลูกอ้อย (ไร่) 368 
พ้ืนที่ปลูกพริก (ไร่) 25 
พ้ืนที่ปลูกผลไม้ยืนต้น (ไร่) 600 

พ้ืนที่ปลูกพืชผัก (ไร่) 600 

พ้ืนทีปลูกยางพารา (ไร่) 588 

พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ไร่) 200 

ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองบัวระเหว 

 
แหล่งตลาดทางการเกษตร 

เกษตรกรที่ปลูกอ้อยโรงงานน าผลผลิตไปขายที่โรงงานน้ าตาลในอ าเภอแก้งสนามนาง และอ าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลังน าผลผลิตไปขายที่แหล่งรับซื้อในอ าเภอหนองบัวระเหว และใน
อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรที่ปลูกข้าวน าผลผลิตไปขายที่ร้านรับซื้อ สหกรณ์การเกษตร และโรงสี ใน
อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์มีพ่อค้ามารับซื้อ หรือบางส่วนน าไปจ าหน่ายที่ตลาดนัด   

6.2  การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆไ่ม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภค
ในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น  

 6.3  การปศสุตัว ์
การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน

ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 
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 6.4  การบรกิาร 
ร้านเสริมสวย   จ านวน  2 แห่ง 
ร้านตัดผมชาย   จ านวน   1   แห่ง    
ร้านซ่อมรถ    จ านวน   15 แห่ง 

 6.5  การทอ่งเทีย่ว 
  น้ าตกไทรทอง อยู่ใกล้บริเวณที่ท าการอุทยาน ตัวน้ าตกสูงประมาณ 5 เมตร ลานหินกว้างประมาณ 80 
เมตร มีแอ่งน้ าขนาดใหญ่อยู่บริเวณหน้าน้ าตก เรียกว่า "วังไทร" สามารถลงเล่นน้ าได้ เหนือน้ าตกขึ้นไปมีวังน้ า
ขนาดใหญ่ เรียกว่า "วังเงือก" น้ าจะไหลลงมาตามความคดเคี้ยวของลานหินลงสู่น้ าตก ยาวประมาณ 150 เมตร 
เหนือน้ าตกไทรทองขึ้นไปประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นน้ าตกชวนชมมีเส้นทางเดินเพ่ือศึกษาธรรมชาติ ระหว่างทางมี
จุดที่เด่นน่าชมคือ ผาพิมพ์ใจ ดงเฟิร์น น้ าตกบุษบากร และพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่สวยงามตลอดเส้นทาง 
   ต้นไม้พันปี ตามเส้นทางไปสู่น้ าตกทางด้านซ้ายมือลึกเข้าไปประมาณ 50 เมตร จะมีต้นกระบากใหญ่
ขนาดประมาณ 5 คนโอบ เรียกว่า ต้นไม้พันปี นับว่าเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มากต้นหนึ่งของประเทศไทย ส าหรับ
ความสูงยังไม่มีผู้ใดประมาณไว้ เนื่องจากต้นไม้พันปีขึ้นอยู่ในหุบ เมื่อมองจากด้านบนจึงไม่เห็นความเด่น 
น้ าตกชวนชม อยู่เหนือน้ าตกไทรทองขึ้นไปประมาณ 2 กิโลเมตร ตัวน้ าตกสูงประมาณ 20 เมตร กว้างประมาณ 
50 เมตร อยู่ภายใต้แมกไม้ที่ร่มรื่น และมีน้ าตกไหลตลอดปี 
  ทุ่งดอกกระเจียว (ทุ่งบัวสวรรค์) มีอยู่มากบริเวณสันเขาพังเหยทางด้านทิศตะวันตก มีอยู่ 5 ทุ่งใหญ่ ๆ 
ด้วยกัน อยู่ห่างจากที่ท าการอุทยานประมาณ 12 กิโลเมตร ดอกกระเจียวมีทั้งดอกสีชมพูและสีขาวซึ่งหาดูได้ไม่
ง่ายนัก ในช่วงฤดูฝนระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม จะออกดอกสวยงามเต็มท้องทุ่ง ในช่วงฤดู
หนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม บริเวณทุ่งดอกกระเจียวจะมีพันธุ์ไม้ชนิดอ่ืนขึ้นอยู่ให้ดอกสีม่วง ชมพู ส้ม 
และเหลืองสวยงาม เช่น ดอกดุสิตา สร้อยสุวรรณ จุกนารี กระดุม เงิน กระดุมทอง เอ้ืองนวลจันทร์ หงอนไก่แจ้ 
สามพันตึง และดาวเรืองภู เป็นต้น 
   ผาพ่อเมือง อยู่ห่างจากที่ท าการอุทยานประมาณ 10 กิโลเมตร ตามเส้นทางไปสู่ทุ่งบัวสวรรค์ ลักษณะ
เป็นแนวหน้าผาตามสันเขาพังเหย ทางด้านทิศตะวันตก ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีความสูง 700-900 เมตร
จากระดับน้ าทะเล เมื่อมองลงไปทางเบื้องล่างจะเห็นตัวอ าเภอภักดีชุมพล และทิวเขาพญาฝ่อซึ่งเป็นเขตแดน
ระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์กับจังหวัดชัยภูมิ มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติลัดเลาะไปตามแนวหน้าผา มีจุดชมวิวอยู่
หลายจุดด้วยกันคือ ผาเพลินใจ ผาอาทิตย์อัสดง ผาสวนสวรรค์ และผาห าหด 
   ผาห าหด ได้ชื่อว่าเป็นหน้าผาที่น่าหวาดเสียวที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุด เมื่อขึ้นไปอยู่บนชะง่อนหินที่ยื่น
ออกไปจากหน้าผา   
 6.6 อตุสาหกรรม 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆไ่ม่มีอุตสาหกรรม แต่มีการประกอบการขนาดเล็ก   
จ านวน 82  แห่ง   
 6.7  การพาณชิยแ์ละกลุม่อาชพี 

การพาณชิย ์
เสาสัญญาณ  23 แห่ง ฟาร์มหมู            112  แห่ง 
โรงขนมจีน  2  แห่ง ฟาร์มจิ้งหรีด  1 แห่ง 
ลานรับซื้อพืชผลการเกษตร 4 แห่ง     โรงสีข้าว   5 แห่ง 
ร้านเสริมสวย   3 แห่ง  ร้านตัดผม   2  1 แห่ง 

   ร้านค้าต่างๆ  250 แห่ง  ร้านซ่อมรถ  15 แห่ง    
 ร้านอาหาร  2       แห่ง 
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องคก์ร/กลุม่อาชีพ   
ตาราง องคก์ร/กลุ่มอาชพีในต าบลวงัตะเฆ ่

กลุม่ ที่ตัง้ (หมูท่ี่) จ านวนสมาชกิ (ราย) กิจกรรม 
กลุ่มผลิตไม้กวาด บ้านหลังสัน หมู่ที่ 9 30 ผลิตไม้กวาดจ าหน่าย 

กลุ่มเลี้ยงไหม บ้านวังอ้ายจีด หมู่ที่ 3 30 ผลิตรังไหม 

6.8 แรงงาน 
       จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  
เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงาน
ที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  
ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ  

 

๗.1  การนบัถอืศาสนา 
  ประชาชนในต าบลวังตะเฆจ่ะนับถือศาสนาพุทธโดย มีศาสนสถานคือ วัด  15  แห่ง ส านักสงฆ์ 
3  แห่ง  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน 
สถานที่ตัง้ จ านวนพระสงฆ์ 

บา้น หมูท่ี ่ พระ เณร ช ี รวม 

1 วัดบ้านวังตะเฆ่ วังตะเฆ่ 1 5 - - 5 
2 ส านักสงฆ์บ้านวังตะเฆ่ วังตะเฆ่ 1 2 - - 2 

3 ส านักสงฆ์บ้านวังกะทะ วังกะทะ 2 1 - - 1 

4 วัดบ้านวังอ้ายจีด วังอ้ายจีด 3 4 - - 4 

5 ส านักสงฆ์บ้านท่าโป่ง ท่าโป่ง 4 5 - - 5 

6 วัดบ้านหัวสะพานบนเขา หัวสะพาน 6 2 - - 2 

7 วัดบ้านหัวสะพาน หัวสะพาน 6 2 - - 2 

8 วัดบ้านโนนส าราญ โนนส าราญ 7 2 - - 2 

9 ส านักสงฆ์เขาสะแบ็ง โนนส าราญ 7 1 - - 1 

10 วัดบ้านโนนม่วง โนนม่วง 8 6 - - 6 

11 วัดบ้านหลังสัน หลังสัน 9 3 - - 3 

12 วัดป่าเกษมสันต์ วังน้ าเขียว 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 

๗.  ศาสนา  ประเพณ ี วฒันธรรม 
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7.2  ประเพณแีละงานประจ าปี 

-  งานนมัสการรอยพระพุทธบาทจ าลอง 
     /ประเพณีวันขึ้นปีใหม่      ประมาณเดือน มกราคม 

-  งานบุญพเวส          ประมาณเดือน  กุมภาพันธ์ 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน   ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์/งานเจ้าพ่อขุนอินทร์ ประมาณเดือน เมษายน 
-  งานบุญบั้งไฟ     ประมาณเดือน เมษายน 

-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา   ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม   
-  ประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

7.๓  ภมูปิญัญาท้องถิน่ ภาษาถิน่ 
  ภมูปิัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทอเสื่อจาก
ต้นกก  สานแห 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญพู่ดภาษาอีสานมิ 

    7.๔  สนิค้าพืน้เมอืงและของที่ระลกึ 

  ประชาชนในต าบลวังตะเฆ่ได้มีสินค้าพ้ืนเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น อาหารป่าและสินค้า
ตามฤดูการ เช่น เห็ด  อึ่งอ่าง  ผักหวาน หน่อไม้ ฯลฯ 
 
 
 

8.๑ น้ า ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบ หนองน้ าสาธารณะ  ซึ่งจะต้องน ามา
ผ่านกระบวนการของระบบประปา  

8.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ลักษณะของไม้/ป่าไม้  มีลักษณะป่าไม้ผลัดใบ 
คือป่าที่มีต้นไม้ซึ่งจะผลัดใบในฤดูแล้งเมื่อต้นไม้ขาดน้ า บริเวณท่ีเป็นที่ราบหรือเชิงเขาที่มีดินแห้งหรือเป็นดินลูกรัง
หรือหินกรวดลูกรัง ซึ่งเป็นดินโปร่งถ่ายเทน้ าได้ดี เป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดความสูง ปานกลางหรือต่ าและมีหญ้า
สูงเป็นพันธุ์ไม้ปกคลุมดินกับมีไม้พุ่มชนิดต่าง ๆ  มีไม้ป่าเบญจพรรณด้วย เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้พลวง ไม้เหียง ไม้
ชิงชัน ไม้พยุง ไม้กราดหรือสะแบง เป็นต้น ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ   

8.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่มีพ้ืนที่ติดระหว่างเขตเขาบังเหย 

8.๔ คุณภาพของทรพัยากรธรรมชาติทีส่ าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ป่าไม้มีพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ
จ านวนมาก พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์  พ้ืนที่ สปก.4-01  ที่ไร่ นา สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า ตามล าดับ และ 

มีทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน 
มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะ
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นเขตป่าสงวนฯ  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ      

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

8. ทรพัยากรธรรมชาต ิ



 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



ส่วนที่ ส่วนท่ี ๒๒  
  
 
 

 
 

 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบรูณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทั ศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโนม้ วสิยัทัศน ์และเปาูหมายในการพฒันาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมาไดส้่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมี
ข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนเิวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายตอ่การพัฒนาที่ส าคัญ 
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อ
เทียบกับร้อยละ ๖.๐ ตอ่ปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

๑.  ความสมัพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 



2 - ๒ 

 

สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้า
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการ
และปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่เสมอภาค 
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปจัจยัและแนวโนม้ที่คาดวา่จะสง่ผลต่อการพฒันาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ
เปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
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ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น 
แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากข้ึน การแข่งขันท่ีคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วน
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและ
การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะ
ต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรทีเ่ข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหนา้ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไป
ได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้
การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับ
ความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรบัความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
ก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียว
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง
การสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและ
ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
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เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการ
จ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตวัไม่ทันหรอืขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะ
ท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนตา่งๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่
เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศ
ไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง 
สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องไป
พร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนา
ของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน
โลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความ
สะดวกและส่งเสริมใหป้ระเทศมศีักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้ความส าคัญของการ
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รวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่
นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเปน็เปาูหมายใหญใ่นการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผน
ในระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วสิยัทัศนป์ระเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
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ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมัน่คง ประชาชนมคีวามสขุ
เศรษฐกจิพฒันาอยา่งต่อเนื่อง สงัคมเปน็ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยัง่ยนื” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเดน็ยุทธศาสตรช์าติ 
๔.๑ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นความมัน่คง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
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(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรพัยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
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 ๑.๒  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น 
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพฒันาในชว่งแผนพฒันาฯ ฉบับที ่๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมนิสภาพแวดลอ้มการพฒันาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วตัถปุระสงค์และเปาูหมายการพฒันาในชว่งแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เปูาหมายรวม  
๔. ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
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๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขบัเคลื่อนแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒ สู่การปฏบิัต ิ 
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

 ๑.๓  แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั 

  แผนพฒันากลุม่จงัหวัดภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 1 (นครราชสีมา ชยัภมู ิบรุรีัมย ์
สรุนิทร)์  ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2561 – 2565 ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ. 2564 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2562 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการ
พัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้น
การท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพ่ือ
ร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะ
เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้
เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้าง
รายได้ให้กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
ฉบับทบทวน  ปี พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดย
สรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ต าแหนง่ทางยทุธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
เป้าหมายการพฒันา 
“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข” 
Unique Position ก าหนดโดยกระทรวงมหาดไทย และกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 1 

“นวัตกรรมภาคอสีานดา้นการเกษตร การท่องเทีย่ว การคา้ และการสรา้งพลงังานทดแทน” หรือ “Innovation 
for FASTTT” 

FASTTT มาจากค าวา่ 
F = FUN ความสนุก เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ผจญภยั ที่ทาให้ลดวัยหรือกระชุ่มกระชวย การกีฬา 
A = Agriculture การเกษตร เน้นที่เป็นเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ มัน

ส าปะหลัง โคเนื้อ/โควากิว 
S = SILK ผลติภัณฑ์ไหม ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ มีวัฒนธรรมสิ่งทอ ผ้าไหมอันเป็นอัตลักษณ์ 



2 - ๑๐ 

 

เฉพาะแต่ละจังหวัด จังหวัดนครราชสีมามี “ไหมหางกระรอก” เป็นผ้าไหมโคราชที่มีชื่อเสียง เป็นเอกลักษณ์ 
โดดเด่น “ไหมหมี่คั้นขอนารี” ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นลวดลายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ทรงมีพระราชด าริให้
อนุรักษ์ไว้ มีความประณีต สวยงาม จังหวัดบุรีรัมย์ ลายไหมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือ “ซิ่นตีนแดง”และลายที่ได้รับ
การพัฒนาใหม่คือ “ไหมหางกระรอกหมี่ภูภิรมย์” หรือ “LAVA SILK” มีลวดลายเฉพาะตัว และ “ผ้าไหมมัดหมี่
ลายโฮล” จังหวัดสุรินทร์ อยู่ที่เส้นไหมน้อยซึ่งเป็นส่วนในสุดของรังไหม มีลวดลายสีสันเป็นแบบ ฉบับทางสุรินทร์ 
และบ้านท่าสว่างมีโรงงานทอผ้าไหม ที่ทอผ้าให้ผู้น า APAC ที่เดินทางมาร่วมประชุมที่ประเทศไทยเมื่อ 

ปี พ.ศ. 2546 
T = Tourism การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดมีการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้านวัฒนธรรม ขอม

โบราณ วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
T = Trade การค้า ภาคค้าปลีกค้าส่งสร้างรายได้ 56,673 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.48 ของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวม อยู่ในล าดับที่ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม นอกจากนี้ยังมีด่านค้าชายแดน ทั้งจุดผ่อนปรนการค้า
ชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ และจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ 

T = Transform หรือการสร้างขยะให้มีคุณค่าเป็นพลังงานทดแทน เกิดจากปริมาณขยะมูลฝอย
ที่มีจ านวนมากและการน ากลับไปใช้น้อย โดยนวัตกรรมการสร้างเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย (Refuse Derived 
Fuel: RDF) 

  แผนพฒันาจงัหวดัชยัภมูิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  

ต าแหนง่การพฒันา (Positioning) ของจงัหวดัชยัภมูิ 
  1. เปน็ฐานการผลิตและศนูยก์ลางสนิคา้เกษตรทีเ่ขม้แข็งและยัง่ยนื 

2. เปน็ศนูย์กลางการทอ่งเทีย่วเชิงธรรมชาตแิละวฒันธรรมที่มชีือ่เสยีง 
  3. เปน็เมืองแห่งความสมบูรณ์ของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทีด่ี 
  4. เปน็เมืองทีส่ังคมมีคณุภาพมั่นคงและปลอดภยั 
  
วสิยัทัศน ์ จงัหวดัชยัภูม ิ ระยะ  ๔  ป ี(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
 
 
 

 
เปูาประสงค์รวม 
  1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม 
  2. สถานที่ท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐาน 
  3. การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลกับการพัฒนา 
  4. ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มั่นคงและปลอดภัย 
  
ประเด็นยทุธศาสตร ์
  1. การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขนัได้อยา่งยัง่ยนื 
  2. การบรหิารจัดการ การท่องเทีย่วสูม่าตรฐานสากล 
   3. การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมแบบมสีว่นรว่มอยา่งยัง่ยนื 
   4. การพฒันาสงัคมและคณุภาพชวีติให้มัน่คงตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 

 

“เศรษฐกจิกา้วหน้า สงัคมและสิง่แวดล้อม มีคณุภาพอยา่งยัง่ยนื” 
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๑.๔  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวดัชัยภมู ิ

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ รักษาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ  ปกปูองสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  สานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้าน
การศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดยปัจจุบันมี
รายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2566-2570 
วสิยัทัศน ์

“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม 
แหล่งผลิตอาหาร พลังงานทดแทนส าคัญ และเป็นสังคมที่มีคุณภาพ” 

 
  พันธกจิ 
    1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
     3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 
    4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
    5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
    6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
    7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ  
 เปูาประสงค์หลกั 
    1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
    3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
    4. เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 
    5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 
    6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
    8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคม
อาเซียน 
    9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
    10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  ประเด็นยทุธศาสตร์การพฒันา 
  จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกจิ สามารถนามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาคนและสงัคมทีม่ีคุณภาพ 
   เปูาประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ 
   1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 
   2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
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  มาตรการ และแนวทาง 
  มาตรการที ่1.1 สรา้งเสรมิความเปน็เลิศทางการศึกษาทีเ่ทียบเคยีงระดบัประเทศ 
  แนวทาง 
   1.1.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน ดึงดูดครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมดาเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุเปูาประสงค์ 
   1.1.2 ขยายรูปแบบการศึกษา ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศไปสู่เขตการศึกษาอื่น ๆ 
ในจังหวัดชัยภูมิ 
   1.1.3 สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
   1.1.4 จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาส 
ศึกษาต่อ และกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
  มาตรการที ่1.2 สรา้งแรงจงูใจใหค้รดูี ครเูกง่ มารว่มจดัการเรยีนการสอนทีจ่งัหวดัชยัภมูิมากขึน้และ
สง่เสริมขีดความสามารถของครแูละบคุลากรทางการศกึษาที่มีอยูใ่นปจัจบุนั 
  แนวทาง 
   1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดกิารให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมข้ึนเพ่ือดึงดูดให้
บุคลากรที่มีความโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ 
   1.2.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนาตนเองด้าน
การศึกษา 
   1.2.3 เสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1.2.4 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพื่อนามาถ่ายทอด
ให้แก่เยาวชนจังหวัดชัยภูมิ 
  มาตรการที ่1.3 สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการเรยีนการสอน
ที่มคีุณภาพเขา้สูจ่งัหวัดชยัภูม ิ
  แนวทาง 
    1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการเรียนการ
สอนในทุกพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียนและผู้ปกครอง
อย่างเป็นระบบผ่านโครงการ Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเพ่ือก้าวสู่อาเซียนและมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงชั้นเรียน 
   1.3.2 ส่งเสริมการนาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานและสถานศึกษา 
   1.3.3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนสาหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน 
   1.3.4 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการ
สอน 
   1.3.5 ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและ
บุคลากรรองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของ
จังหวัดชัยภูมิ 
 
  มาตรการที ่1.4 สง่เสรมิและสนบัสนนุการปรบัปรุงหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีน
เป็นส าคัญ 
  แนวทาง 
   1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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   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 สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของชุมชนท้องถิน่และปราชญช์าวบ้านในการอนรุักษ์
ศลิปวฒันธรรมและภมูิปญัญาท้องถิน่ 
  แนวทาง 
    1.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ“วิถี
ชุมชนชาวชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
    1.5.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการนาศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาเป็น
ส่วนประกอบส าคัญท่ีเยาวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้ 
    1.5.3 ส่งเสริมผู้นาชุมชนในการเป็นแกนนาในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในวาระ
และโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
    1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับวิถีการ
เรียนรู้ของประชาชน 
  มาตรการที ่1.6 สง่เสรมิการพัฒนาขดีความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝมีือในท้องถิน่ 
  แนวทาง 
   1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิให้
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
   1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานในระดับประเทศและต่างประเทศ 
 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาคณุภาพชวีติและความเปน็อยูข่องประชาชนใหเ้ข้มแขง็และยัง่ยืน 
  เปูาประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ 
   1. ปัญหาการเจ็บปุวยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
   2. รายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน 
   3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
  มาตรการ และแนวทาง 
  มาตรการที ่2.1 สง่เสรมิการแกป้ัญหาส าคญัด้านสาธารณสขุพืน้ฐานของจังหวดัชยัภมูิ 
  แนวทาง 
   2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของ 
คนในชุมชนและท้องถิ่น 
   2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
   2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ 
   2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
  มาตรการที ่2.2 ยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑช์มุชนโดยใชแ้นวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 
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  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 
แปลกใหม่ 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 สามารถแข่งขันได้ใน 
ระดับประเทศ 
   2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพ่ือเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 
  มาตรการที ่2.3 สรา้งชมุชนเข้มแขง็ มีเอกภาพ และมสีว่นรว่มในการแกป้ญัหาอาชญากรรมและยาเสพ
ติดในพืน้ที ่
  แนวทาง 
   2.3.1 ส่งเสริมการดาเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชนในชุมชน 
   2.3.3 ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมส าหรับ
การอยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ 
   2.3.4 สร้างความตระหนักในความส าคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความสัมพันธ์อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 
   2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้นาชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องใน
ท้องถิ่น 
   2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้เข้มแข็ง 
   2.3.8 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและ
เยาวชนเพื่อปูองกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น 
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   2.3.9 จัดทาสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึก ให้แก่ ประชาชนใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   2.3.10 จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   2.3.11 จัดกิจกรรมในการบาบัด รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ติดตาม ดูแลผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยา 
เสพติด รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบาบัด รักษา ฟ้ืนฟู ผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด 
   2.3.12 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่ง
อ านวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ือการออกกาลังกายของคนในชุมชนและท้องถิ่น 
   2.3.13 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจาศูนย์และ สนาม
กีฬาอย่างเหมาะสม 
  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถด้านการเกษตร 
  เปูาประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ 
   1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
   2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
   3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากข้ึน 
  มาตรการ และแนวทาง 
  มาตรการที ่3.1 สง่เสรมิการถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเพิม่ผลผลติต่อไรใ่นพชืหลัก ได้แก ่ข้าว อ้อย และ 
มันส าปะหลงั 
  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 
  มาตรการที ่3.2 สง่เสรมิการผลติพชืและสตัวเ์ศรษฐกจิทีเ่ปน็ความหวังในอนาคต ไดแ้ก ่
พรกิ ยางพารา โค เนื้อโคราชวากวิ และไกบ่า้นโคราช 
  แนวทาง 
   3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิว และไก่ 
บ้านโคราช ในชุมชนและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยดาเนินการในรูปแบบสหกรณ์ 
   3.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงชาแหละโคเนื้อโคราชวากิว ที่มีอยู่ในพ้ืนที่กลุ่ม 
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
   3.2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้การแนะนาเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2.4 ก าหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการบริหารจัดการ 
เพ่ือการเพ่ิมมูลค่า 
   3.2.5 ส่งเสริมการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิตลด 
ต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริก และยางพารา 
  มาตรการที ่3.3 สรา้งโอกาสและเพิม่มลูค่าสนิค้าเกษตรปลอดภยั 
  แนวทาง 
   3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความ 
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ต้องการของตลาด โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ 
Northeastern Food Valley ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านการส่งออกอาหาร 
ปลอดภัย 
   3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ 
   3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัย 
ของจังหวัดชัยภูมิ 
  ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่ว 
  เปูาประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ 
   1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน 
   2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น 
  มาตรการ และแนวทาง 
  มาตรการที ่4.1 สง่เสรมิและเร่งรดัการประชาสมัพนัธเ์ชงิรกุดา้นการทอ่งเที่ยวจงัหวดั 
ชยัภมูิใหเ้ปน็รปูธรรม 
  แนวทาง 
   4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และแข่งขันได้ 
ในระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากข้ึน 
   4.1.2 สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโด เช่น การประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ที่
โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ 
   4.1.3 สร้างเวทีเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้งโดยความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ใน 9 เทศกาลส าคัญของ
จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น 
   4.1.4 สนับสนุนการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาเป็นเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
   มาตรการที ่4.2 ปรับปรงุแหลง่ทอ่งเที่ยวเดมิ และพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วใหม่ให้ไดม้าตรฐาน มี
ความปลอดภยั และมภีมูทิัศนท์ีโ่ดดเดน่เปน็เอกลักษณ์ 
   แนวทาง 
   4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานส าคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้า
มาลงทุนด้านการท่องเที่ยว เชน่ การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม
รองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 
   4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอ้ือต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในทุก
พ้ืนที่ 
   4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วนราชการใน
การอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ 
   4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ในการปรับปรุง
เส้นทางและพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ให้สวยงามและโดดเด่น เพ่ือเพ่ิม
จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว 
   4.2.5 จัดทาแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้าใหญ่ที่กาลังจะพัฒนาขึ้นเพ่ือให้เป็น
ถนนสายท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 
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   4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าบึงละหาน บึงซึกวึก ปุา
ปรงพันปี ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกดาบรรพ์และโลกล้านปี อุทยานผักพ้ืนบ้าน ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 
   4.2.7 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและหน่วยงานที่
ดูแลปุาไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
   มาตรการที ่4.3 ปรับปรงุและพัฒนาชยัภมูิใหน้า่อยู่ เกดิอตัลักษณท์ีโ่ดดเดน่ และยังคงความเป็น
แหล่งภมูปิัญญาดั้งเดิมเพือ่ดงึดูดนกัทอ่งเที่ยว 
   แนวทาง 
    4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ซ่ึงบ่งบอกถึงถ่ิน 
ก าเนิด รากฐาน และสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น 
    4.3.2 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เป็น
รูปธรรม 
    4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จาหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าทาง
วัฒนธรรม และสินค้าอ่ืน ๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มีอัตลักษณ์
เฉพาะ 
    4.3.4 จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยวที่
ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 
   มาตรการที ่4.4 พัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม วิถชีวีติ ความเคารพและ
ศรทัธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล 
   แนวทาง 
    4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่น 
ของจังหวัดชัยภูมิในแต่ละพ้ืนที่ และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศและ
ประชาคมโลก 
    4.4.2 ส่งเสริมการนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีดี
งามของท้องถิ่นมาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพ่ือนาไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวในเชิงจิตใจ โดยจัดทาเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส
สัมผัสกับสถานที่จริงตามประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล 
    4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของ
ชาวชัยภูม ิในอดีตทีน่ักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้ 
    4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการนา
เสนอในเชิงประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ 
   มาตรการที ่4.5 พัฒนาจังหวดัชยัภมูิใหเ้ปน็แหลง่ปลูกไมด้อก ไม้ประดบัส าคญัของประเทศ 
   แนวทาง 
    4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับ
สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่ 
    4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้
ดอกไม้ประดับระดับประเทศ 
    4.5.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือสนับสนุนการนามาเสริมสร้าง
ภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพ่ือส่งออกจาหน่ายทั่วประเทศ 
    4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม้” ของประเทศ 
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   มาตรการที ่4.6 สง่เสรมิขดีความสามารถของบคุลากร ด้านการทอ่งเทีย่วภาครฐัและภาคเอกชน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสว่นขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 
   แนวทาง 
    4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตรากาลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือให้เป็นกลไกส าคัญในการ
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 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ 
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 
    4.6.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว ของจังหวัดเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
    ยุทธศาสตร์ที ่5 การสง่เสริมการอนรุักษ์และใชพ้ลังงานอย่างมคีุณค่า 
   เปูาประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ 
     1. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน 
     2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายพลังงานทดแทน 
     3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 
   มาตรการ และแนวทาง 
   มาตรการที ่5.1 สง่เสรมิและสนบัสนนุชุมชนสรา้งพลงังานเพื่อเศรษฐกิจชมุชน 
   แนวทาง 
    5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกใน
ท้องถิ่นและชุมชน 
    5.1.2 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟูาชุมชน “โรงไฟฟูาชีวมวล” มาใช้ในชุมชน
ที่มีความพร้อม เพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์ 
    5.1.3 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปใช้ประโยชน์ในด้าน 
การเกษตร เช่น การใช้พลังงานไฟฟูาในการสนับสนุนการทางานของระบบการให้น้าพืชแบบน้าหยด เป็นต้น 
    5.1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงานและร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี เพ่ือ
ผลิตบุคลากรด้านพลังงาน มาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 
   มาตรการที ่5.2 พัฒนาการบรหิารจดัการพชืพลงังานอยา่งครบวงจร 
   แนวทาง 
    5.2.1 วางแผนและก าหนดพ้ืนที่สาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่าง
ชัดเจน 
    5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการนาผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตร
ไปสู่ภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
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    5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพ่ือให้สามารถวาง
แผนการพัฒนาการผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
    5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการนาผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนเพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 
   มาตรการที ่5.3 สง่เสรมิและสนบัสนนุการร่วมลงทนุกบัภาคเอกชนในการผลิตพลังงาน 
ทดแทน 
   แนวทาง 
    5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล 
เป็นต้น 
    5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องในการดาเนิน
การผลิตไฟฟูาของชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลิตไฟฟูาจาก
พลังงานลม และกฎหมายด้านการผลิตไฟฟูาจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น 
   มาตรการที ่5.4 สง่เสรมิการสรา้งความตระหนักในการใชพ้ลงังานอยา่งมคีุณค่า 
   แนวทาง 
    5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและความจาเป็นของพลังงานในการ 
พัฒนาท้องถิ่น และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อรองรบัการเป็นศนูย์กลางทางการตลาดและ 
   การเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 
   เปูาประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ 
    1. มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 
   มาตรการ และแนวทาง 
   มาตรการที ่6.1 สง่เสรมิและพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน เพือ่การเปน็ศนูย์กลางทาง การตลาด
และโลจสิติกสใ์นภมูภิาค 
   แนวทาง 
    6.1.1 ก าหนดให้อ าเภอจัตุรัสเป็นเขตการพัฒนาพิเศษ 
    6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิสติกส์
จากประเทศไทยและจากประเทศในประชาคมอาเซียน 
    6.1.3 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่าง 
ประเทศไทยกับประเทศในประชาคมอาเซียน 
    6.1.4 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการ
เข้ามาบริหารจัดการ 
    6.1.5 จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มี 
ประสิทธิภาพสูง 
   มาตรการที ่6.2 สนบัสนุนการพฒันาความเชื่อมโยงของระบบการขนสง่ภายในทอ้งถิน่ 
ให้เชือ่มต่อกบัสว่นกลาง 
   แนวทาง 
    6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพ่ือ
การขนถ่ายสินค้าเกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง 
   ยุทธศาสตร์ที ่7 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มแบบมสีว่นรว่มและ 
ยัง่ยนื 
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   เปูาประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ 
   1. มีพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ิมข้ึน 
   2. ปริมาณน้าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
   3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 
   มาตรการ และแนวทาง 
   มาตรการที ่7.1 การอนรุักษฟ์ื้นฟทูรัพยากรปาุไมใ้ห้มจีา้นวนเพิม่ขึน้ 
   แนวทาง 
    7.1.1 ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ท่ีชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟู 
    7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปุาไม้ของชุมชนในรูปแบบของ
การรวมกลุ่มเป็น “ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนปุา” 
    7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการดูแลทรัพยากร
ปุาไม้อย่างมีคุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน 
    7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม้ อย่างมีคุณภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
    7.1.5 จัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค์สร้างจิตสานึกให้กับชุมชนตระหนักในความส าคัญของ
ปุาไม้ กับผลกระทบจากการทาลายปุาอย่างต่อเนื่อง 
    7.1.6 สนับสนุนการปลูกปุาในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
   มาตรการที ่7.2 สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของภาครฐั เอกชน และท้องถิน่ในการจดัใหม้ี 
แหล่งนา้ขนาดใหญ่และแหลง่นา้ชุมชน เพื่อเพิ่มปรมิาณและรองรบัการใชน้้าในภาคการเกษตร 
   แนวทาง 
    7.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความส าคัญ
และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งน้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ 
    7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อสะท้อนความ
ต้องการที่เป็นเอกภาพของชาวชัยภูมิ ในความจาเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่ของจังหวัด 
    7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพ่ือใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้าขนาด
ใหญ่และแหล่งน้าของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด 
    7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งอ่างเก็บน้า” เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่มีแหล่งน้ า
ส ารองเพ่ือรองรับในช่วงฤดูท่ีมีปริมาณน้ามากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้า 
    7.2.5 วางแผนพัฒนาพื้นท่ีแหล่งน้าขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่นมี
จุดแวะพักผ่อนระหว่างทาง เพ่ือเอ้ือต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ 
    7.2.6 บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานสาหรับภาค
การเกษตรและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้าสู่ภาคการเกษตร 
    7.2.7 พัฒนาแหล่งน้าเดิม แหล่งน้าธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งน้าใหม่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้า รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
    7.2.8 พัฒนาระบบส่งและกระจายน้าเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
   มาตรการที ่7.3 การนา้เทคโนโลยสีนบัสนนุการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มให้มคีุณภาพ 
และเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิของทอ้งถิน่ 
   แนวทาง 
    7.3.1 สง่เสริมการนานวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มา
ใช้ในการกาจัดขยะชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในชุมชน 



2 - ๒๑ 

 

    7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและ
ของเสีย 
    7.3.3 เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและ
มลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
    7.3.4 สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้ง
และน้ าท่วม 
   ยุทธศาสตร์ที ่8 การบรหิารจดัการบ้านเมืองทีด่ี มีประสทิธภิาพ 
   เปูาประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ 
    1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
    3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   มาตรการ และแนวทาง 
   มาตรการที ่8.1 เพิ่มประสทิธภิาพและพัฒนาระบบคณุภาพของการบรหิารจดัการ 
องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ให้ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ี 
   แนวทาง 
    8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อ
ระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
    8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
    8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการทางาน และการ
พัฒนาให้มีลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
    8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาค
ประชาชน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานขององค์กร 
    8.1.5 นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการ
ให้บริการ 
    8.1.6 พัฒนาดัชนีชี้วัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดบัหน่วยงานและระดับ
บุคคล 
    8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการ
บริหารท้องถิ่น 
   มาตรการที ่8.2 สง่เสรมิการประชาสมัพนัธเ์ชิงรกุเพื่อสนบัสนนุภารกจิขององค์กร 
ปกครองสว่นท้องถิ่น 
   แนวทาง 
    8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
    8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือการ
เผยแพร่ข่าวสารให้กับประชาชน 
    8.2.3 จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ 
   มาตรการที ่8.3 สง่เสรมิและพัฒนาขดีความสามารถของบคุลากรองค์กรปกครองสว่น 
ท้องถิน่อยา่งต่อเนื่อง 
   แนวทาง 
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    8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากาลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้อง
และเอ้ือต่อการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
    8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้นโดยพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง 
    8.3.3 พัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ ด้านภาษรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซีย 

 
  

 

2.1  วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดม

คติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
          
 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 9  ด้าน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาแหล่งน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง 
ยุทธศาสตร์ที่  9  การพัฒนาด้านการเกษตร 

 ๒.3 เปาูประสงค ์
1. เด็ก เยาวชนและประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 

  ๓. ปัญหาการเจ็บปุวยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในต าบลลดลง 
๔. รายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน 
๕. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
๖. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
๗. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
๘. รายได้ภาคการเกษตรต่อครัวเรือน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากข้ึน 

๙. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่ต าบลวังตะเฆ่มากขึ้น 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 
 

“เศรษฐกจิกา้วไกล  ใสใ่จการศึกษา พฒันาการทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่  
สง่เสริมศลิปวฒันธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง” 
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๑๐. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น 

1๑. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน 
๑2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทน 
๑3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 

1๔. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในต าบลให้เชื่อมต่อกับส่วนกลาง 
1๕. มีพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ิมข้ึน 
๑๖. ปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตรเพิ่มขึ้น 
๑๗. ปัญหาปริมาณของชุมชนลดลง 
1๘. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 
๑๙. บุคลากรของ อบต.วังตะเฆ่ มีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
๒๐. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 2.4 ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเพ่ิมมากขึ้น 
2. ระดับผลการประเมินความคงอยู่ และการสืบสานคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ร้อยละของประชาชนมีขีดความสามารถที่เหมาะสม รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือปูองกัน

 และแก้ไขปัญหาสังคม 
๔. ร้อยละของประชากรวัยเรียน ได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ 
๕. ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานและทั่วถึง 
๖. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน 
๗. ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
๘. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลผลิตภาคการเกษตร 
๙. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันส าปะหลังและอ้อย 
๑๐. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
๑1. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว 
๑2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากสินค้าและบริการท่องเที่ยว 
๑3. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
1๔. ร้อยละของชุมชนที่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
๑๕. สัดส่วนของประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของพลังงาน 
1๖. จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ า ท่อระบายน้ า 
๑๗. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 
๑๘. จ านวนปริมาณการขยายเขตการบริการประปา 
1๙. สัดส่วนของพ้ืนที่ปุา ต้นไม้ในเขตต าบลเพ่ิมขึ้น 
2๐. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒๑. ร้อยละของปริมาณน้ าที่ใช้ในภาคการเกษตรมีเพียงพอ และครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรเพ่ิมมากขึ้น 
๒๒. ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
2๓. ระดับผลการประเมินสมรรถนะ (Competency) เฉลี่ยของบุคลากรของ อบต. 
๒๔. ระดับผลการประเมินการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
๒๕. ระดับผลการประเมินผลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
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 2.5 ค่าเปูาหมาย 
๑. พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
๒. ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด 

และตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 

๓. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังตะเฆ่ให้สามารถท างานได้แบบมืออาชีพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๔. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ และการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ให้มีประสิทธิภาพ 

๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ให้มีศักยภาพในการ
จัดบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๖. องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

๗. องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพคน ในทุกมิติ ทั้งทาง
ร่างกาย  จิตใจ  ความรู้ ความสามารถทักษะประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการด ารงชีวิต เพ่ือน าไปสู่ความ
เข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 

๘. องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน 

 2.6 กลยุทธ์ 
  ๑. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
  ๒. การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. การพัฒนาและส่งเสริมสุขอนามัย 
๔. ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพสตรี 
๕. สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพ้ืนที่ 
๖. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

 อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย 
  ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด 

  ๘. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ในพืชหลักได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง 
  ๙. ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง โคเนื้อและไก่บ้าน 

๑๐. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม 

  ๑๑. ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

  ๑๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า 

  ๑๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ าประปา 
  ๑๔. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเพ่ิมเติมระบบไฟฟูาสาธารณะ 

  ๑๕. การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๖. เสริมสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในการจัดการขยะและมลพิษ 
 สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

  ๑๗. ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น 
๑๘. พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในงาน 
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 ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
  ๑๙. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรให้ได้ตามเกณฑ์
 มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  จะพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพประชาชน  

ในทุกมิติ  ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  ความรู้ ความสามารถทักษะประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการด ารงชีวิต  
เพ่ือน าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคมจะพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ าของ
ประชาชน  โดยด าเนินการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร  ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ไป
พร้อมกัน  การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรจะเป็นการต่อยอดจากศักยภาพของต าบลวังตะเฆ่                      
ที่มีอยู่แล้ว  คือการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร  ระบบชลประทาน  ระบบการผลิตทาง
การเกษตร  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในขณะที่ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจะเน้นการน้อมน า
แนวทางการด าเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนใส่ใจคุณภาพสิ่ งแวดล้อม                   
และสังคม มีคุณภาพชีวิต 
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 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

จดุแข็ง  (S : Strength-s)   
-  มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด มีผลผลิตทางการเกษตร

หลากหลาย เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ข้าว ข้าวโพด มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหาร  
-  มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตเสื้อผ้าพื้นเมือง 
-  มีสถานที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเพื่อการสร้างงานและเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน  
   -  มีความร่วมมือที่ดีของบุคลากรภาครัฐและเอกชนที่มีความเข้มแข็ง  
   -  มีผลิตภัณฑ์โอท็อปที่สร้างชื่อเสียงให้ต าบล  

จดุอ่อน  (W : Weakness)  
   -  ระบบชลประทานไม่เพียงพอ 
            -  ขาดการบูรณาการในการบริหารจัดการน้ า 

   -  สินค้าแปรรูปทางการเกษตรไม่มีคุณภาพและไม่มีตลาดรองรับเพียงพอ 
     -  ขาดการพัฒนา ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
    -  ขาดการบริหารข้อมูลที่ทันสมัย 
    -  องค์กรไม่มีความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
    -  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชน 
    -  กฎระเบียบไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในบางด้าน     -   

โอกาส  (O : Opportunity)   
    -  รัฐบาลกระจายอ านาจและงบประมาณเพ่ือการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากข้ึน   
   -  เพ่ือศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเครือข่ายเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพ
ชีวิตและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพ่ึงตนเองและลด ปัญหา
ความยากจนของประชาชนในต าบลอย่างบูรณาการ  
   -  มีตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตรอย่างเพียงพอ  

-  กฎระเบียบเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากข้ึน  
-  แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  

อุปสรรค  (T : Threat)   
   -  ภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึนเมื่อเทียบกับจ านวนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ 
   -  ราคาน้ ามันเชื่อเพลิงรวมทั้งราคาปัจจัยการผลิตในภาคการเกษตรมีราคาสูงขึ้น ส่งผล
กระทบต่อต้นทุนการผลิตและคุณภาพการผลิต  

-  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามโลกภิวัฒน์ ท าให้มี
ผลต่อการจ้างงาน การผลิต การบริโภค การลงทุนในท้องถิ่น  

- นโยบายของรัฐไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของท้องถิ่น  

3.  การวเิคราะห์เพือ่พฒันาท้องถิน่ 
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- กฎระเบียบบางฉบับไม่สอดคล้องกับความต้องการ  
   - การด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  ความรับผิดชอบ
เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้ วน 
เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณที่มีจ ากดั 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  
นั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
   การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ องค์การบริหารส่วนต าบล 

    - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

    - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น 

แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติไทรทอง และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอ่ืนๆ ที่อยู่ในต าบลใกล้เคียง ด้วยการ
ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬา ประเภทฟุตบอลเยาวชนรุ่นต่างๆ โดยใช้สถานที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในการ
จัดการแข่งขัน มีเยาวชนจากที่ต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันอย่างมาก  เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว
ดังกล่าว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพ 
     ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19  และที่
ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรค เอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า
มาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรค
ระบาดสัตว์ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     เพ่ือที่องค์การบริหารส่วนต าบล มีเส้นทางผ่านเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ต้องให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยว หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น เป็นต้น 
  4. ยทุธศาสตร์การพฒันาแหลง่น้ า 

    พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ส่วนใหญ่ อยู่ในเขตปุาสงวนนายางกัก ในการพัฒนา
แหล่งน้ าธรรมชาติเป็นลักษณะการอนุรักษ์ 
  5. ยทุธศาสตร ์การพฒันาสังคม 

    องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความ
สงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจาก อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 
  6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและวฒันธรรม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ให้ความส าคัญ การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้านใน
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้การจัดกิจกรรม ต่าง ๆ  

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

    การบุกรุกพ้ืนที่ปุาอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่
เพียงพอต่อความต้องการ  และอาจมีนายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ  ปัญหาขยะมูลฝอย และการปล่อยน้ าเสียลงสู่ล า
ห้วย ที่จะก่อให้เกิดผลมลพิษต่อไป 



2 - ๒๙ 

 

  8. ยทุธศาสตร์การพฒันาบรหิารจัดการบา้นเมืองการปกครอง 
  ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง

ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ ให้บริการ

ในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท า
นิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
  9. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเกษตร 
    เพ่ือให้สอดคล้องกับเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
ม ุ ่งเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ส่งเสริมด้านการท าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้ได้
อาหารปลอดภัย มีแปรรูปเพ่ิมมูลค่า จัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีพประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างทั่งถึง เพ่ือ
พัฒนาจากระดับครัวเรือนให้มีมาตรฐาน ที่น าเอาเทคโนโลยี ตลอดจนม ุ ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น  

 
 

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



 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนท่ี 3  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

หน่วยงาน
สนับสนุน

1

2 กองสวัสดิการสังคม
กองช่าง

ส านักปลัด

3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ส านักปลัด
ส านักปลัด

กองช่าง ส านักปลัด

4 การพัฒนาแหล่งน้ า ส านักปลัด
ส านักปลัด

กองช่าง กองส่งเสริมการเกษตร

5 การพัฒนาสังคม
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการฯ

กองการศึกษาฯ

งบกลาง 5.12 งบกลาง

6 การพัฒนาการศึกษาศาสนาแลวัฒนธรรม กองการศึกษาฯ

และนันทนาการ ส านักปลัดฯ
กองสวัสดิการฯ ส านักปลัดฯ

บริการชุมชนและสังคม 6.3 การศึกษา ส านักปลัดฯ

5.7 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการฯ กองช่าง
5.8 การศาสนา วัฒนธรรม กองช่าง

กองสวัสดิการสังคม
บริการชุมชนและสังคม 5.3 การศึกษา ส านักปลัดฯ

5.5 สังคมสงเคราห์ กองส่งเสริมการเกษตร

4.10 การเกษตร

บริหารงานท่ัวไป 5.2 รักษาความสงบภายใน ส านักปลัดฯ

บริการชุมชนและสังคม 4.6 เคหะและชุมชน กองช่าง
การเศรษฐกิจ 4.9 อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

บริการชุมชนและสังคม 3.6 เคหะและชุมชน กองช่าง
การเศรษฐกิจ 3.9 อุตสาหกรรมและการโยธา

บริหารท่ัวไป 3.2 รักษาความสงบภายใน กองช่าง

2.5 สังคมสงเคราห์ กองสวัสดิการสังคม

การพัฒนาสุขภาพ บริการชุมชนและสังคม 2.4 สาธารณสุข ส านักปลัดฯ

การเศรษฐกิจ 1.10 การเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร กองช่าง
กองการศึกษาฯ

กองส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร
กองช่าง กองช่าง

การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว บริการชุมชนและสังคม 1.7 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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ส่วนท่ี 3  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

หน่วยงาน
สนับสนุน

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง 

ส านักปลัดฯ

7

กองส่งเสริมการเกษตร
กองการศึกษาฯ

8

ส านักปลัด กองส่งเสริมการเกษตร
กองการศึกษาฯ

กองช่าง ส านักปลัด

9 กองส่งเสริมการเกษตร
ส านักปลัด

การพัฒนาด้านการเกษตร การเศรษฐกิจ 9.10 การเกษตร กองช่าง

การเศรษฐกิจ 8.9 อุตสาหกรรมและการโยธา

กองช่าง
บ้านเมือง การปกครอง บริการชุมชนและสังคม 8.7 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ บริหารงานท่ัวไป 8.2 รักษาความสงบภายใน ส านักปลัด

กองช่าง
และส่ิงแวดล้อม

การเศรษฐกิจ 4.9 อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ การเศรษฐกิจ 7.10 การเกษตร ส านักปลัดฯ

5.8 การศาสนา วัฒนธรรม กองการศึกษาฯ
และนันทนาการ



 
 

ผ 01 
 
 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ 01

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

ยุทธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.7 แผนงานการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 17 26,530,000 17 26,530,000 17 26,530,000 17 26,530,000 17 26,530,000 85 132,650,000

1.10 แผนงานการเกษตร 3 1,100,000 3 1,100,000 3 1,100,000 3 1,100,000 3 1,100,000 15 5,500,000

รวม 20 27,630,000 20 27,630,000 20 27,630,000 20 27,630,000 20 27,630,000 100 138,150,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาด้านสังคม

2.4 แผนงานสาธารณสุข 21 12,488,710 21 12,488,710 21 12,488,710 21 12,488,710 21 12,488,710 105 62,443,550

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 9,320,000 3 9,320,000 3 9,320,000 3 9,320,000 3 9,320,000 3 9,320,000

รวม 24 21,808,710 24 21,808,710 24 21,808,710 24 21,808,710 24 21,808,710 108 71,763,550

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 1,200,000 5 1,200,000 5 1,200,000 5 1,200,000 5 1,200,000 25 6,000,000

3.6 แผนงานเคหะและขมุชน 14 7,517,503 14 7,517,503 14 7,517,503 14 7,517,503 14 7,517,503 70 37,587,515

3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 488 114,370,200 488 114,370,200 488 114,360,200 488 114,620,200 488 114,800,200 2,440 572,521,000

รวม 493 123,087,703 507 123,087,703 507 123,077,703 507 123,337,703 507 123,517,703 2,535 616,108,515

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

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

ยุทธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาด้านแหล่งน้ า

4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 4 8,796,600 4 8,796,600 4 8,796,600 4 8,796,600 4 8,796,600 20 43,983,000

4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 5,700,000 2 5,700,000 2 5,700,000 2 5,700,000 2 5,700,000 10 28,500,000

4.10 แผนงานการเกษตร 3 1,000,000 3 1,000,000 3 1,000,000 3 1,000,000 3 1,000,000 15 5,000,000

รวม 3 15,496,600 9 15,496,600 9 15,496,600 5 15,496,600 5 15,496,600 25 77,483,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาด้านสังคม

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11 1,680,000 11 1,680,000 11 1,680,000 11 1,680,000 11 1,680,000 55 8,400,000

5.3 แผนงานการศกึษา 2 400,000 2 400,000 2 400,000 2 400,000 2 400,000 10 2,000,000

5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10 13,340,000 10 13,340,000 10 13,340,000 10 13,340,000 10 13,340,000 50 66,700,000

5.7 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 10 2,500,000

5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันนาการ 4 890,000     4 890,000     4 890,000   4 890,000   4 890,000   20 4,450,000

รวม 29 16,810,000 29 16,810,000 29 16,810,000 29 16,810,000 29 16,810,000 30 73,650,000

ผ01-2



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ 01

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

ยุทธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

6.3 แผนงานการศกึษา 19 28,108,340 19 28,108,340 19 28,745,140 19 28,745,140 19 28,745,140 95 142,452,100

6.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันนาการ 5 1,119,000 5 1,119,000 5 1,119,000 5 1,119,000 5 1,119,000 25 5,595,000

6.9 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา 5 1,119,000  5 1,119,000  5 1,119,000   5 1,119,000   5 1,119,000   25 5,595,000

รวม 29 30,346,340 29 30,346,340 29 30,983,140 29 30,983,140 29 30,983,140 145 153,642,100

ยุทธศาสตร์ที่ 7

การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.10 แผนงานการเกษตร 13 5,282,064  13 5,282,064 13 5,282,064   13 5,282,064   13  5,282,064   65 26,410,320

รวม 13 5,282,064 13 5,282,064 13 5,282,064 13 5,282,064 13 5,282,064 65 26,410,320

ยุทธศาสตร์ที่ 8

การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง

8.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 1,892,800 4 1,892,800 4 1,892,800 4 1,892,800 4 1,892,800 20 9,464,000

8.7 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 20 4,818,700 20 4,818,700 20 4,818,700 20 4,818,700 20 4,818,700 100 24,093,500

8.9 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 10 50,000,000

รวม 26 16,711,500 26 16,711,500 26 16,711,500 26 16,711,500 26 16,711,500 130 83,557,500
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ 01

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

ยุทธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

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

ยุทธศาสตร์ที่ 9

การพัฒนาดา้นการเกษตร

9.10 แผนงานการเกษตร 10 5,400,000 10 5,400,000 10 5,400,000 10 5,400,000 10 5,400,000 50 27,000,000

รวม 10 5,400,000 10 5,400,000 10 5,400,000 10 5,400,000 10 5,400,000 50 27,000,000

รวมทั้งสิ้น 647 262,572,917 667 262,572,917 667 263,199,717 663 263,459,717 663 263,639,717 3,188 1,267,764,985

ผ01-4



 
ผ 01/1 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชุมชน แบบ ผ 01/1

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

โตรงพัฒนาที่น ามาจาก

966 จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน

3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 35 1,750,000 35 1,750,000 35 1,750,000 35 1,750,000 35 1,750,000 175 8,750,000

รวม 35 1,750,000 35 1,750,000 35 1,750,000 35 1,750,000 35 1,750,000 175 8,750,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาดา้นแหลง่น้ า

4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 4 2,200,000 4 2,200,000 4 2,200,000 4 2,200,000 4 2,200,000 20 11,000,000

รวม 4 2,200,000 4 2,200,000 4 2,200,000 4 2,200,000 4 2,200,000 20 11,000,000

รวมทั้งสิ้น 39 3,950,000 39 3,950,000 39 3,950,000 39 3,950,000 39 3,950,000 195 19,750,000

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

ผ01/1-1



 
 

ผ 02 
 
 

 



 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 
 



แบบ  ผ.02

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
1. ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
      1.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ส่งเสริมการพัฒนาตามหลัก  - เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร  - สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000       - ประชาชนมรีายได้  - กลุ่มเกษตรกรรู้จกัการ กองสวสัดิการ

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เกดิการรวมกลุ่ม สตรีและครอบครัว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 บริหารงบประมาณ สังคม
 - เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร  - ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชพี เพิ่มร้อยละ 20 กองส่งเสริม
มรีายได้  - ส่งเสริมชมุชนเศรษฐกจิพอเพียง ประชาชนมรีายได้เสริม การเกษตร
 - เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชพี  - ส่งเสริมการพัฒนาระดับหมู่บ้าน ร้อยละ 20
ต่างๆภายในต าบล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 
2  โครงการเที่ยวชมของดีหนอง  1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน  - ส่วนราชการและ อปท.5 แห่ง 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000         - จ านวนผู้เขา้มาเที่ยว 1.เกดิการกระตุ้น ที่ท าการปกครอง

 บัวระเหวเมอืงแห่งความสุข ประชาสัมพันธผ์ลผลิตทาง ผู้น าชมุชนทั้ง 58 หมู่บ้าน ในพื้นที่เพิ่มขึ้น 20 % เศรษฐกจิในพื้นที่ อ าเภอหนองบัว
การเกษตร ผลิตภัณฑ์ 2.มกีารพัฒนาคุณภาพ ระเหว
สินค้าOTOP ผลผลิตทางการเกษตร
2.เป็นการรักษาวฒันธรรม ท าให้คนรู้จกัมากขึ้น
ประเพณีอนัดีงาม
 3.ส่งเสริมการมส่ีวนร่วม
และสร้างความสามคัคีของ
พี่น้องชาวหนองบัวระเหว

3 ส่งเสริมการจดังานประเพณี  - เพื่อสืบทอดประเพณี  - สนับสนุนงานประเพณี ฮีตสิบสอง 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000       - มกีารสิบทอดงาน 1.เกดิการกระตุ้น กองการศึกษา ฯ
ภายในต าบล ท้อถิ่นให้ด ารงอยู่ คลองสิบส่ีของต าบลวงัตะเฆ่ ประเพณีเพิ่มมากขึ้น การจดังานประเพณี

ร้อยละ20

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
1. ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
      1.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

4 โครงการส่งเสริมดนตรีระดับ  1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จดัต้ังกลุ่มดนตรีประชาชน 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000       - จ านวนผู้เขา้มาเที่ยว 1.การกระตุ้นจดักจิกรรม กองการศึกษา ฯ
ต าบล การท่องเที่ยวภายในต าบล และเยาวชนภายในต าบล ในพื้นที่เพิ่มขึ้น 20 % ดนตรีภายในต าบล

2.เป็นการรักษาวฒันธรรม
ประเพณีอนัดีงาม
 3.ส่งเสริมการมส่ีวนร่วม
และสร้างความสามคัคีของ
พี่น้องชาววงัตะเฆ่

5 โครงการกอ่สร้างตลาด  -เพื่อให้มตีลาดไวจ้ าหน่าย  - มกีารต้ังตลาดประชารัฐไทยยงัยนื 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000    - มตีลาดปในการจ า  - มตีลาดไวจ้ าหน่าย กองการเกษตร
ประชารัฐไทยยงัยนื สินค้าทางการเกษตรและ ภายในต าบลวงัตะเฆ่ หน่ายสินค้าทางการ สินค้าทางการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เกษตรเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ  20
ฯลฯ ร้อยละ 20 

6 โครงการจ าหน่ายสินค้า OTOP  - เพื่อให้ประชาชนมรีายได้  - จดัต้ังสถานจ าหน่ายสินค้า , 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000       - รายได้ของประชาชน 1.เกดิการกระตุ้น กองสวสัดิการ
 ภายในต าบล จดัต้ังศูนยจ์ าหน่ายสินค้าจดัให้มงีาน เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 30 เศรษฐกจิในต าบล สังคม

เพื่อจ าหน่ายสินค้า ฯลฯ กองชา่ง

7 โครงการเปิดงานเทศกาลทุ่ง  1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน  - มกีารจดัโครงการกจิกรรมเพื่อ 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000       - จ านวนผู้เขา้มาเที่ยว 1.การกระตุ้นจดักจิกรรม กองการศึกษา ฯ
บัวสวรรค์ต าบลวงัตะเฆ่ การท่องเที่ยวภายในต าบล การท่องเที่ยว ฯลฯ ในพื้นที่เพิ่มขึ้น 20 % การท่องเที่ยวภายใน

ต าบล
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
1. ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
      1.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

8 โครงการพัฒนาแหล่งท่อง  1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน  - มกีารจดัโครงการกจิกรรมเพื่อ 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000       - จ านวนผู้เขา้มาเที่ยว 1.การกระตุ้นจดักจิกรรม กองส่งเสริมการ
เชิ่งเกษตรต าบลวงัตะเฆ่ การท่องเที่ยวภายในต าบล การท่องเที่ยว ฯลฯ ในพื้นที่เพิ่มขึ้น 20 % การท่องเที่ยวภายใน เกษตร

ต าบล

9 โครงการพัฒนาแหล่งท่อง  - เพื่อส่งเสริมสนับสนุน  - มกีารจดัโครงการกจิกรรมเพื่อ 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000       - จ านวนผู้เขา้มาเที่ยว  - การกระตุ้นจดักจิกรรม กองส่งเสริมการ
เชิ่ง อนุรักษ์ต าบลวงัตะเฆ่ การท่องเที่ยวภายในต าบล การท่องเที่ยว ฯลฯ ในพื้นที่เพิ่มขึ้น 20 % การท่องเที่ยวภายใน เกษตร

ต าบล

10 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระ  - เพื่อให้ประชาชนมรีายได้  - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจดังานฯลฯ 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000       - รายได้ของประชาชน  - เกดิการกระตุ้น กองการศึกษา ฯ
ใหญ่รอยพระบาท ม.1  -จดัให้มงีานเพื่อจ าหน่ายสินค้าฯลฯ เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 30 เศรษฐกจิในต าบล

 
11 ปรับปรุงภูมทิัศล าห้วยตะโก  - เพื่อส่งเสริมสนับสนุน  - มกีารพัฒนาภูมทิัศให้มคีวาม 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000       - จ านวนผู้เขา้มาเที่ยว  - การกระตุ้นจดักจิกรรม กองชา่ง

ม.7 (ทางเขา้) การท่องเที่ยว สวยงาม ฯลฯ ในพื้นที่เพิ่มขึ้น 20 % การท่องเที่ยวภายใน
ต าบล

12 กอ่สร้างบ้านพักให้นักท่อง  - จดัให้บ้านพักรองรับนัก  - บ้านพักโฮมเสตร์ บ้านพัก 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000       - จ านวนผู้เขา้มาเที่ยว  - การกระตุ้นจดักจิกรรม กองชา่ง  

เที่ยว ท่องเที่ยวภายในต าบล แบบต่างๆ ฯลฯ ในพื้นที่เพิ่มขึ้น 20 % การท่องเที่ยวภายใน
ต าบล
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
1. ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
      1.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

13 ปรับปรุงถนนเพื่อการท่อง  - เพื่อส่งเสริมสนับสนุน  - จดัมกีารกอ่สร้างถนนเขา้ไปใน 10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000   - จ านวนผู้เขา้มาเที่ยว  - การกระตุ้นจดักจิกรรม กองส่งเสริมการ  

เที่ยวภายในต าบล การท่องเที่ยวภายในต าบล แหล่งท่องเที่ยวภายในต าบล ในพื้นที่เพิ่มขึ้น 20 % การท่องเที่ยวภายใน เกษตร
ต าบล

14 โครงการเส้นทางศึกษาธรรม  - เพื่อส่งเสริมสนับสนุน  - มกีารจดักจิกรรการท่องเที่ยว 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000       - รายได้ของประชาชน  - เกดิการกระตุ้น กองการศึกษา ฯ
ชาติ รอบป่าชมุชน ภายใน การท่องเที่ยวภายในต าบล ในเชิ่งอนุรักษย ์ เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 30 เศรษฐกจิในต าบล
ต าบลวงัตะเฆ่

15 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ าตก  - เพื่อส่งเสริมสนับสนุน  - พัฒนแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบล 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000       - จ านวนผู้เขา้มาเที่ยว  - การกระตุ้นจดักจิกรรม กองชา่ง
ท่าโจน /ผากล้วยไม ้/น้ าตก การท่องเที่ยวภายในต าบล ในพื้นที่เพิ่มขึ้น 20 % การท่องเที่ยวภายใน
วงัมว่ง/วงันางคอย/  ฯลฯ ต าบล

16 ปรับปรุงภูมทิัศยาภายใน  - พัฒนาพื้นที่สาธารณะ  - ปรับภูมทิัศยภ์ายในต าบล 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000       - จ านวนผู้เขา้มาเที่ยว  - การกระตุ้นจดักจิกรรม กองชา่ง
ต าบล ให้ภูมทิัศยท์ี่สวยงาม ในพื้นที่เพิ่มขึ้น 20 % การท่องเที่ยวภายใน

ต าบล

17 กอ่สร้างลานกฬีา  - ส่งเสริมให้มลีานกฬีา  - กอ่สร้างลานกฬีาภายในต าบล 10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,00 10,000,000   - จ านวนผู้เขา้มาเที่ยว  - การกระตุ้นจดักจิกรรม กองชา่ง
เอนกประสงค์ ภายในต าบล ในพื้นที่เพิ่มขึ้น 20 % การท่องเที่ยวภายใน  

ต าบล

รวม 17  โครงการ  -  - 26,530,000    28,300,000 28,300,000 28,300,000 28,300,000 139,730,000  -  -
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แบบ  ผ.02

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
1. ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
      1.10  แผนงานการเกษตร  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 กอ่สร้างศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยว  -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ านวน  1  แห่ง 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000   - จ านวนผู้เขา้มาเที่ยว  - ส่งเสริมให้มกีารท่อง กองชา่ง

ในพื้นที่เพิ่มขึ้น 20 % เที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้น

2 ปรับปรุงภูมทิัศน์  -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  - ปรับปรุงภูมทิัศน์ภายในต าบล  -  -  -  -  -  - จ านวนผู้เขา้มาเที่ยว  -  ส่งเสริมให้มกีารท่อง กองชา่ง
 - บ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว ในพื้นที่เพิ่มขึ้น 20 % เที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้น

3 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว  - เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั  - ฝึกอบรมกลุ่มเยาวชนมคัคุเทศก์ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - ประชาชนมรีายได้  - เยาวชนเกดิการรวม กองการศึกษา
เชงินิเวศน์และเชงิเกษตร เยาวชน  - ฝึกอบรมกลุ่มบ้านพักในพื้นที่ เพิ่มขึ้น  20 % กลุ่ม มรีายได้

 -เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ให้มกีารบริหารจดัการที่ดี

 
รวม       3  โครงการ  -  - 1,100,000     1,100,000        1,100,000        1,100,000        1,100,000        5,500,000           -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
การพัฒนาดา้นสุขภาพ 

 
 

 



แบบ  ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสุขภาพ
         2.4  แผนงานสาธารสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน  

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

1 ประชาสัมพันธโ์รคติดต่อ  - เพื่อป้องกนัการเกดิ  - จดัท ากจิกรรมการควบคุมโรค 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -ความพึงพอใจของ  -  ลดปัญหาการเกดิโรค ส านักปลัดฯ
โรคติดต่อภายชมุชน  -จดัฝึกอบรมการควบคุมโรคติดต่อ ประชาชนที่ อบต. ติดต่อแพร่ระบาดใน
เชน่ โรคฉี่หนู โรคระบาด - รณรงค์และประชาสัมพันธ์ มศัีกยภาพในการ ชมุชน
ภายในชมุชน  โรคไข้ ปฏิบัติงานเพิ่มมาก  - มอีตัราการลดลงของ
เลือดออก  ไขห้วดั ขึ้น ร้อยละ 80 โรคระบาด ร้อยละ 80

2 ตรวจปัสสาวะ  - เพื่อหาสารเสพติด  - เด็ก  เยาวชน  ประชาชน 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000        - เยาวชนปลอดจาก  - จ านวนผู้ติดสารเสพติด ส านักปลัด
ในเด็กเยาวชนประชาชน  ภายในต าบลวงัตะเฆ่ สารเสพติด ลดลง ลดลง ร้อยละ 50
ในพื้นที่ ร้อยละ 50

3 เพิ่มประสิทธภิาพอาสาสมคัร  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - อดุหนุนอาสาสมคัรสาธารณสุข 270,000     270,000     270,000     270,000     270,000      - อสม.มศัีกยภาพ  - อสม.ปฏิบัติงานได้ ส านักปลัดฯ
สาธาณสุข การปฏิบัติงานกลุ่ม อสม.หมู่บ้าน  หมู่ 1-18 ประสิทธภิาพในการ อยา่งมปีระสิทธภิาพ

  - ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น มากขึ้นร้อยละ 20
ร้อยละ 20

4 จดัซ้ืออปุกรณ์/เวชภัณฑ์ยา  - เพื่อส่งเสริมให้ประ  - จดัซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควนั 118,000     118,000     118,000     118,000     118,000      - ประชาชนมสุีขภาพที่  - ประชาชนมสุีขภาพ ส านักปลัดฯ
ชาชนมสุีขภาพแขง็แรง  - จดัซ้ือเคร่ืองเจาะเลือด แขง็แรง อาการป่วย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70

 - จดัซ้ือเคร่ืองคัดกรองโรค ลดลง ร้อยละ 30 
 - จดัซ้ือเวชภัณฑ์ยาประจ าหมู่บ้าน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ
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แบบ  ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสุขภาพ
         2.4  แผนงานสาธารสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน  

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

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

5 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  -อดุหนุนโรงพยาบาลหนองบัวระเหว 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000        - ภาคีเห็นความส าคัญ  - ภาคีเห็นความส าคัญ ส านักปลัด  
การมส่ีวนร่วมของภาคเครือ ของภาคีได้มกีารแลก  - ฝึกอบรมภาคีเครือขา่ยต าบล การมส่ีวนร่วม และการ ของการมส่ีวนร่วมและ รพ.หนองบัว
ขา่ย เปล่ียนความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ได้มกีารแลกเปล่ียน ระเหว

ประสบการณ์และมกีาร ประสบการณ์
บูณาการท างานร่วมกนั

6 หน้าบ้านน่าอยู่ชมุชนน่ามอง  - เพื่อส่งเสริมชมุชน หมู่ 1 - 18 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -  ชมุชนดูแลรักษา  - ชมุชนน่าอยู่ปราศจาก ส านักปลัดฯ  
ให้น่าอยู่ ความสะอาด เพิ่มขึ้น มลพิษ เพิ่มขึ้น 
 - เพื่อรักษาความ ร้อยละ 30  ร้อยละ 30
สะอาดของชมุชน

 
7 หน่วยบริการแพทยฉ์กุเฉนิ  - เพื่ออ านวยความ  - สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริม 80,000       80,000       80,000       80,000       80,000        - ประชาชนสามารถ  - ประชาชนสามารถเขา้ ส านักปลัดฯ

สะดวกและให้บริการ การด าเนินงานและบริหารจดัการ  เขา้ถงึบริการทางการ ถงึบริการทางการแพทย์
ด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ ระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ แพทยเ์พิ่มขึ้น 20 % รวดเร็วขึ้นร้อยละ 20
แกป่ระชาชน
 - ด้านการแพทย์
ฉกุเฉนิแกป่ระชาชน  
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แบบ  ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสุขภาพ
         2.4  แผนงานสาธารสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน  

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

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

8 ปรับปรุงสวนสุขภาพชมุชน  -  เพื่อประชาชนมี  - ปรับปรุงภูมทิัศน์สวนสุขภาพ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -  มสีถานที่พักผ่อน ประชาชนได้ใชบ้ริการ กองชา่ง
สถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ หรือชมุชน หยอ่นใจที่สวยงาม สวนสุขภาพชมุชน 

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40

9 ครอบครัวอบอุ่น  - เพื่อส่งเสริมให้ชมุชน  - ส่งเสริมให้คนในครอบครัวดู 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - มกีารเอาใจใส่กนั  - มกีารดูแลกนัและกนั ส านักปลัดฯ
รักครอบครัวและมคีวาม แลสุขภาพซ่ึงกนัและกนั ในครอบครัวเพิ่มขึ้น ภายในครอบครัว
รู้ด้านสุขภาพสุขภาพ หมู่ที่ 1 - 18 ร้อยละ 80  เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
แขง็แรง

10 สนับสนุนออกก าลังกาย  - เพื่อส่งเสริมให้  - กจิกรรมเต้นแอโรบิก 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - ประชาชนมสุีขภาพ  -  ประชาชนมสุีขภาพ ส านักปลัดฯ
ประชาชนมสุีขภาพ  - จดัฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ แขง็แรงสุขภาพแขง็แรง แขง็แรงเพิ่มขึ้น 
แขง็แรง ผู้น าเต้นแอโรบิก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

11 สมทบกองทุนหลักประกนั  - เพื่อที่จะได้มสุีขภาพที่  - สมทบกองทุน  สปสช. ร้อยละ 200,710     200,710     200,710     200,710     200,710      - ประชาชนมหีลัก  -  ประชาชนได้รับทุน ส านักปลัดฯ
สุขภาพต าบล แขง็แรงมากขึ้น 40  ของงบประมาณที่ได้รับการ ประกนัสุขภาพ สปสช.มากขึ้น 

จดัสรรให้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 ร้อยละ 30

12 สมทบกองทุนสวสัดิการชมุชน  -  เพื่อส่งเสริมการมี สร้างรายได้เสริมให้ประชาชนใน 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      - ประชาชนมรีายได้  - ประชาชนมกีารรวม กองสวสัดิการ
ส่วนร่วมของประชาชน ชมุชนหมู่ที่ 1 - 18 เสริมเพิ่มขึ้นร้อยละ10 กลุ่มในพัฒนาให้ดีขึ้น

ร้อยละ  10
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แบบ  ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสุขภาพ
         2.4  แผนงานสาธารสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน  

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

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

13 โครงการกอ่สร้างสนามกฬีา  - เพื่อให้ประชาชนใน  - กอ่สร้างสนามกฬีาและศูนยก์ฬีา 4320000 4,320,000  4,320,000  4,320,000  4,320,000   - มสีนามกฬีาเพิ่มขึ้น  - เพื่อให้ประชาชนใน กองชา่ง
ภายในต าบลวงัตะเฆ่ ต าบลมสีนามกฬีาและ ภายในต าบล ฯลฯ ร้อยละ  30 ต าบลมสีนามกฬีาและ

ศูนยอ์อกก าลังกาย ศูนยอ์อกก าลังกาย
ร้อยละ  30

14 โครงการอุ่นไอรัก  - เพื่อส่งเสริมสุขภาพ  - จดัท าโครงการอุ่นไอรัก ฯลฯ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  - ความส าเร็จของ  -โครงการอุ่นไอรักประสบ ส านักงานปลัด
โครงการ  ร้อยละ  80 ความส าเร็จร้อยละ 80

15 โครงการให้ความชว่ยเหลือด้าน  - เพื่อป้องกนัโรคติดต่อ  - จดักจิกรรมการควบคุมโรค 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - ประชาชนมสุีขภาพที่  -  ประชาชนมสุีขภาพ ส านักปลัดฯ
การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ ภายในต าบล เชน่  - จดัฝึกอบรมการควบคุมโรค แขง็แรง อาการป่วย แขง็แรง  เพิ่มขึ้น

โรคฉหีนู โรคระบาด  - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลดลง ร้อยละ 30 ร้อยละ 70
ต่างๆ  - จดัซ้ือเวชภัณฑ์ยาประจ าหมู่บ้าน

16 จดัหาเคร่ืองมอืแพทยเ์พื่อ  - เพื่อให้ได้เคร่ืองมอื  - จดัซ้ือเคร่ืองมอืแพทย ์ฯลฯ 4,320,000  4,320,000  4,320,000  4,320,000  4,320,000   - มเีคร่ืองมอืแพทย์  - เพื่อให้มเีคร่ืองมอื ส านักปลัด  

อดุหนุน  รพ.สต. ภายในต าบล แพทยท์ี่ทันสมยั เพิ่มขึ้นร้อย 30 แพทย ์ ร้อยละ 30

17 จดัซ้ืออปุกรณ์ในการออกก าลัง  - เพื่อส่งเสริมสุขภาพ  - จดัซ้ืออปุกรณ์ในการออกก าลัง 400000 ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  - มเีคร่ืองออกก าลังกาย  - เพื่อให้มเีคร่ืองออก ส านักปลัด
กายภายในต าบล  ฯลฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ก าลังกาย ร้อยละ80 อ าเภอหนอง

 บัวระเหว ฯ
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แบบ  ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสุขภาพ
         2.4  แผนงานสาธารสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน  

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

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

18 โครงการส่งเสริมให้ความรู้  - พัฒนาความรู้ให้  - จดัโครงการให้ความรู้ อสม. ฯลฯ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - ประชาชนในต าบล  - เพื่อให้ประชาชนมี ส านักปลัด  

ภาคีเขอืขา่ย อสม.ภายในต าบล ภาคีเขื่อขา่ย อสม มสุีขภาพดีขึ้น  สุขภาพแขง็แรงเพิ่มขึ้น กองสวสัดิการ
 ร้อยละ  20 ร้อยละ 70 สังคม

กองชา่ง

19 จดัซ้ือเคร่ือง มอืชว่ยเหลือผู้  - มเีคร่ืองมอืเชื่อเหลือ  - จดัซ้ือเคร่ืองมอืชว่ยเหลือผุ้ประสบ 300,000     300,000 300,000 300,000 300,000  - มเีคร่ืองมอืชว่ยเหลือ  - ประชาชนมคีวามพอใจ  ส านักปลัด  

ประสบอบุัตเหตุ เชน่ ผู้ประสบอบุัติเหตุ อบุัติเหตุ เชน่ เคร่ืองตัดถา่ง ฯลฯ ผู้ประสบอบุัติเหตุ ร้อยละ 80
เคร่ืองตัดถา่ง ฯลฯ ร้อยละ 30

20 จดัซ้ืออปุกรณ์ชว่ยเหลือผู้ป่วย  - มอีปุกรณ์ชว่ยเหลือ  - จดัซ้ืออปุกรณ์ในการชว่ยเหลือผู้ 300,000     300,000 300,000 300,000 300,000  - มเีคร่ืองมอืชว่ยเหลือ  - ประชาชนมคีวามพอใจ  ส านักปลัด
ติดเตียง ผู้ป่วยติดเตียง ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดเตียง ร้อยละ 80

ร้อยละ  30

21 จดัโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  - ผู้สูงอายมุกีจิกรรม  - จดัให้มโีรงเรียนผู้สูงอายุ 300,000     300,000 300,000 300,000 300,000  - ผู้สูงอายมุกีจิกรรม  - ประชาชนมคีวามพอใจ กองสวสัดิการ
ภายในต าบล และความรู้เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ30 ร้อยละ 80 สังคม

รวม 21  โครงการ  -  - 12,488,710   12,488,710   12,488,710   12,488,710   12,488,710   62,443,550
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แบบ  ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสุขภาพ

  2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการชว่ยเหลือประชาชน  -เพื่อเตรียมความพร้อม  -จดัสรรงบประมาณในการให้ความ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000  - ผู้ประสบภัยได้  - ผู้ประสบภัยได้รับการ ส านักปลัด
ที่ประสบสาธารณภัยหรือ ในการให้ความชว่ยเหลือ ชว่ยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย รับการชว่ยเพิ่มขึ้น เยยีวยาและชว่ยเหลือ กองสวสัดิการสังคม
ภัยพิบัตฉกุเฉนิ ผู้ประสบภัยฯ และภัยธรรมชาติ ร้อยละ  20 รวดเร็วเพิ่มขึ้นร้อยละ กองชา่ง

20

2 โครงการสนับสนุนการเสริม  -  เพื่อจา่ยเบี้ยยงัชพี  -จา่ยเงินสงเคราะห์ผู้พิการ 4,320,000  4,320,000  4,320,000  4,320,000  4,320,000   - ผู้พิการมคีวามพึง  - ผู้พิการ กองสวสัดิ
สร้างสวสัดิการทางสังคมให้แก่ ให้คนพิการทุพพลภาพ พอใจ  ร้อยละ80 มคีวามพึงพอใจเพิ่มขึ้น การสังคม
คนพิการหรือทุพพลภาพ ร้อยละ 80 

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพของ  - เพื่อให้ผู้สูงอายมุี  - โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ 1000000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - สุขภาพผู้สูงอายดีุขึ้น  - เพื่อให้ผู้สูงอยมุสุีขภาพ ส านักงานปลัด
ผู้สูงอายตุ าบลวงัตะเฆ่ สุขภาพแขง็แรง ร้อยละ  20 แขง็แรง เพิ่มขึ้น กองสวสัดิการสังคม

ร้อยละ  70 กองชา่ง

รวม 3  โครงการ  -  - 9,320,000     9,320,000    9,320,000    9,320,000    9,320,000    37,280,000         

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ
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ยุทธศาสตร์ที่  3 

การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 



แบบ  ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร  - เพื่อความปลอดภัยของ  1.ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร    300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      - ประชาชนมี ประชาชนมคีวามปลอด กองชา่ง

ประชาชนภายในชมุชน  2.ติดต้ังป้ายสัญญาณไฟจราจร ความพึ่งพอใจ ภัยในการใชร้ถใชถ้นน
 3.ติดต้ังกระจกโค้งตามจดุเส่ียงและทางแยก ร้อยละ 80 เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
 4. ติดต้ังกระจกจดุเส่ียงทางแยก
หมู่ 1-18

2 ปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจร - เพื่อความปลอดภัยของ  1.ปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจร    300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      - ประชาชนมี ประชาชนมคีวามปลอด กองชา่ง
ประชาชนภายในชมุชน  2.ปรับปรุงป้ายสัญญาณไฟจราจร ความพึ่งพอใจ ภัยในการใชร้ถใชถ้นน

ร้อยละ 80 เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

3 กอ่สร้างลูกคล่ืนลดอบุัติเหตุ - เพื่อความปลอดภัยของ  - กอ่สร้างลูกคล่ืนภายในหมู่บ้าน 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      - ประชาชนมี ประชาชนมคีวามปลอด กองชา่ง
ประชาชนภายในชมุชน หมู่ที่ 1-18 ความพึ่งพอใจ ภัยในการใชร้ถใชถ้นน

ร้อยละ 80 เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

4 ปรับปรุงลูกคล่ืนลดอบุัติเหตุ -  เพื่อความปลอดภัยของ  - โครงการปรับปรุงลูกคล่ืนภายในหมู่บ้าน 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      - ประชาชนมี ประชาชนมคีวามปลอด กองชา่ง
ประชาชนภายในชมุชน หมู่ที่  1 - 18 ความพึ่งพอใจ ภัยในการใชร้ถใชถ้นน

ร้อยละ 80 เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

รวม  4  โครงการ  -  - 1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     

         3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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แบบ  ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 พัฒนาขยายเขตไฟฟ้า  - เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบ  - อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอฯ 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      - จ านวนครัวเรือน  - ประชาชนมไีฟฟ้าใช้ กองชา่ง  

คลุมทุกครัวเรือนภายในต าบล   1.ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1-18 ที่มไีฟฟ้าใชเ้พิ่มขึ้น เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 40
   2.การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 1-18 ร้อยละ 20

  3.ไฟฟ้าส่องสวา่ง/ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
หมู่ 1-18  
  4.ติดต้ังไฟฟ้าแสงจนัทร์ตามเส้นทาง  225

2 ปรับปรุงไฟฟ้าภายในต าบล  - เพื่อติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง   1.ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสวา่ง ม.1 -ม.18 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      - จ านวนครัวเรือน  - ประชาชนมไีฟฟ้าใช้ กองชา่ง
  2.ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 - ม.18 ที่มไีฟฟ้าใชเ้พิ่มขึ้น เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 40
  3.ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสวา่ง/ไฟฟ้าเพื่อ ร้อยละ 20
 การเกษตร ม.1 - ม.18

3 ส่งเสริมการใชพ้ลังงาน  - เพื่อเป็นการประหยดัพลังงาน  1.ฝึกอบรมการใชพ้ลังงานทดแทน 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      - ประชาชนรู่จกั  - ลดค่าใชจ้า่ยภายใน กองชา่ง
ทดแทน ในชมุชน   2.จดักจิกรรมรณรงค์การใชพ้ลังงานทดแทน การใชพลังงาน ครัวเรือนลดลง 

  3.ส่งเสริมการใชพ้ลังงานทดแทน ฯลฯ ทดแทนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20

4 กอ่ต้ังพัฒนาการให้บริการ  -  เพื่อให้บริการประชาชนได้  - กอ่ต้ัง/ติดต้ัง/ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      - ประชาชนได้รับ  -  ประชาชนได้รับรู้ขา่ว ส านักปลัด
อนิเตอร์เน็ตต าบล สะดวก รวดเร็ว อนิเตอร์เน็ตต าบล  รู้ขอ้มลูขาวสาร สาร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20

 - เปิดบริการสัญญาณไวฟายฟรี เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20

         3.6 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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แบบ  ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

         3.6 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5 กอ่สร้างเสียงไร้สาย  -  เพื่อประกาศขา่วสารให้ชาว  - กอ่สร้างหอระบบเสียงไร้สาย 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000   - ประชาชนได้รับ  - เพื่อให้ประชาชนได้รับ กองชา่ง
รู้ขอ้มลูขา่วสาร ฟังขา่วสารที่ทางราชการ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 ประกาศ เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 40
6 กอ่สร้างไฟฟ้าสองสวา่ง  - เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสองสวา่ง   1.ติดต้ังไฟฟ้าแสงจนัทร์ตามเส้นทาง ม.7 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000   - มไีฟฟ้าสองสวา่ง  - ประชาชนมไีฟฟ้าใช้ กองชา่ง

ในชมุชน ม.4 ม.14 ม.16 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 40

 
7 กอ่สร้างไฟฟ้าสองสวา่ง  - เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสองสวา่ง  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ บ้านวงักะทะ   45,660       45,660       45,660       45,660       45,660        - มไีฟฟ้าสองสวา่ง  - ประชาชนมไีฟฟ้าใช้ กองชา่ง

สาธารณะ  หมู่ที่  14  ในชมุชน หมู่ที่  14 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 40
 

8 กอ่สร้างไฟฟ้าสองสวา่ง  - เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสองสวา่ง  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ บ้านศรีสง่า 26,183       26,183       26,183       26,183       26,183        - มไีฟฟ้าสองสวา่ง  - ประชาชนมไีฟฟ้าใช้ กองชา่ง
สาธารณะ  หมู่ที่  16  ในชมุชน หมู่ที่  16 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 40

 

9 กอ่สร้างไฟฟ้าสองสวา่ง  - เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสองสวา่ง   1.ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะภายในต าบล   45,660       45,660       45,660       45,660       45,660        - มไีฟฟ้าสองสวา่ง  - ประชาชนมไีฟฟ้าใช้ กองชา่ง
สาธารณะภายในต าบล ในชมุชน หมู่ที่  1 - 18 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 40
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แบบ  ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

         3.6 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

10 ขยายเขตบริการเสียงตามสาย - เพื่อประกาศขา่วสารให้ชาว ภายในต าบล 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000   - ประชาชนได้รับ  - เพื่อให้ประชาชนได้รับ กองชา่ง
ภายในต าบล บ้านได้ยนิชดัเจน  - กอ่สร้างหอกระจายขา่ว รู้ขอ้มลูขา่วสารเพิ่มขึ้นฟังขา่วสารที่ทางราชการ

 - ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ร้อยละ 40 ประกาศ เพิ่มขึ้น
 - ขยายเขตบริการเสียงในหมู่บ้าน  ร้อยละ 40

11 จดัต้ังศูนยข์อ้มลูขา่วสาร  - เพื่อให้ชาวได้รู้ขา่วสารทั่วไป  - กอ่สร้างสถานที่อา่นหนังสือพิมพ์ 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      - ประชาชนได้รับ  - เพื่อให้ประชาชนได้รับ กองชา่ง
ต าบล  - กอ่สร้างสถานที่ประชาสัมพันธห์มู่บ้าน รู้ขอ้มลูขา่วสาร ฟังขา่วสารที่ทางราช

 - กอ่สร้างศูนยข์อ้มลูขา่วสารต าบล เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 การประกาศเพิ่มขี้น
ร้อยละ 40

12 ปรับปรุงศูนยข์อ้มลูขา่วสาร  - เพื่อให้ชาวได้รู้ขา่วสารทั่วไป  - ปรับปรุงสถานที่อา่นหนังสือพิมพ์ 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      - ประชาชนได้รับ  - เพื่อให้ประชาชนได้รับ กองชา่ง
 - ปรับปรุงสถานที่ประชาสัมพันธช์มุชน รู้ขอ้มลูขา่วสาร ฟังขา่วสารที่ทางราช

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 การประกาศเพิ่มขี้น
ร้อยละ 40

13 พัฒนาและปรับปรุงเวบ็ไซต์  - เพื่อให้บริการด้านขอ้มลู  - พัฒนาและปรับปรุงเวบ็ไซต์ของ อบต. 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - ประชาชนได้รับ  - เพื่อให้ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
ขา่วสารและประชาสัมพันธ์ ทราบขอ้มลูขา่วสาร รู้ขา่วสารที่ทางราชการ
การด าเนินงานของอบต. การด าเนินงานของ ประกาศ เพิ่มขึ้น ร้อยละ

อบต.เพิ่มขึ้น 20
ร้อยละ 20
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แบบ  ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

         3.6 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

14 ประชาสัมพันธข์า่วสาร  -เพื่อประชาสัมพันธข์า่วมลูขา่ว  - จดัท าจดหมายขา่ว/แผ่นพับ/เวบ็ไซต์ ฯลฯ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000        -ประชาชนได้รับ  -ประชาสัมพันธข์า่วมลูขา่ว ส านักปลัด
งานอบต. สารการจดัซ้ือจดัจา้ง / ผลการ  -จดัท าแผ่นพับประชาสัมพันธง์านบริการอบต. ทราบขอ้มลูขา่วสาร สารการจดัซ้ือจดัจา้งผล

ด าเนินงาน/ การจดักจิกรรม/ จดัท าแผ่นพับประชาสัมพันธผ์ลการด าเนินงาน การด าเนินงานของ การด าเนินงานการจดั
โครงการ/ประกาศต่างๆ ประจ าปี  ปีละ 1 คร้ัง อบต.เพิ่มขึ้น โครงการ/ประกาศ
ของ อบต. ร้อยละ 20 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20

รวม  14  โครงการ  -  - 7,517,503     7,517,503     7,517,503     7,517,503     7,517,503     37,587,515          -  -
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายที่ 1 คุ้มน้อยป่าช้า - ถนนสาย  225 100,100     100,100     100,100     100,100     100,100      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 1 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 250 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15  ม. เพิ่มขึ้น ประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่ง

2 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายปรีดา - บ้านนางทองพัด 200000 200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง  
หมู่ 1 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น ประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่ง

3 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายที3่ สายบ้านนางสูงสา ถึง บ้านนายบัว 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 1 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง  200 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น ประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่ง

4 ปรับปรุงซ่อมแซม  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายถนน 225 ถึง สะพานบ้านแจ้งวังทอง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนน คสล. หมู่ 1 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 500 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.15 ม. เพิ่มขึ้น ประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่ง
  

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทถนน คสล.         3-9 (1) /1



แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายแยก 225 - บ้านนางหยาด 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 1 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 500 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น ประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่ง

6 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - บ้านนางแปร - บ้านนางบุปผา 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 1 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม.หนา  0.15 ม. เพิ่มขึ้น ประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่ง

7 ปรับปรุงถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - บ้านหมอสูงสา - บ้านนายสมาน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 1 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม.หนา  0.15 ม. เพิ่มขึ้น ประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่ง

8 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางสาจามิตร - บ้านนางประมุข 900,100     900,100     900,100     900,100     900,100      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 2 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 300 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

9 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายที่ 3 สายนางดารารัตน์ - บ้านนายแจ้ง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 2 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม.กว้าง 4  ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ประเภทถนน คสล.         3-9 (1) /2



แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

10 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายที่ 3 สายนางแถมตลอดสาย 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 2 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

11 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สาย บ้านนายชัด - บ้านนาย ฉันทัช 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000        - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 2 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 500 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

12 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายเม่า - บ้านนายแอ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 2 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

 
13 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางล าไพ - ฝ่ายน้ าล้น 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 2 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4  ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ประเภทถนน คสล.         3-9 (1) /3



แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

14 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายชัด - บ้านนายทุย 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 2 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

15 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางเหวย - บ้านนางประมุก 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 2 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4  ม. หนา 0.15  ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

16 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายอุดมถึง ล าห้วยเชียงทา 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 3 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 58 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15  ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

17 โครงการเสริมผิวทาง  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายถนน 225 - บ้านวังอ้ายจีด 385,000     385,000     385,000     385,000     385,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลติกท์คอนกรีต  การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 135 ม. กว้าง 6 ม. หนา 0.05 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ
หมู่ 3 เกษตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่ มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

น้อยกว่า  1,080  ตารางเมตร  เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
พิกัด
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

18 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางเหลา - บ้านนายวุฒิชัย 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 3 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 43  ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15  ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

19 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหนองไม้แก่น - ห้วยโปร่งเกตุ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 3 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 50 ม.กว้าง 4  ม. หนา 0.15  ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

20 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายถ้ าค้างคาว - ไร่นายเคน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 3 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4  ม. หนา 0.15  ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

21 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายถ้ าค้างคาว - ไร่นายสุพจฯ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 3 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4  ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

22 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายถ้ าค้างคาว - ไร่นายสวัสด์ิ 10,000       10,000       100,000     100,000     10,000        - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 หมู่ 3 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ประเภทถนน คสล.         3-9 (1) /5



แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

23 ก่อสร้างถนน คสล.   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายถ้ าค้างคาว  - ไร่นายสุรินทร์ 10,000       10,000       100,000     100,000     10,000        - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 หมู่ 3 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

24 ก่อสร้างถนน คสล.   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายนคร  - สะพานหนองไม้แก่น 10,000       10,000       100,000     100,000     10,000        - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 หมู่ 3 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

25  ซ่อมแซมถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายส่ีแยก รพ.สต.  - รร.ท่าโป่ง 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 4 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 752 ม. กว้าง  4 ม.หนา0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

26 ขายถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายสามแยกบ้านนายเกี้ยว - วัดบ้านท่าโป่ง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 4 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 300 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15  ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

27 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางไว -  สามแยกดอนตาปู่ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 4 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

28 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม บ้านนายเหลือ - สามแยก รร.ท่าโป่ง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กว้าง 5 ม.หนา0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
29 ปรับปรุงขยายไหล่ทาง  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สาย รร.ท่าโป่ง - สามแยกบ้านนางละมัย 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ถนน คสล หมู่ 4 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม.หนา0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า  

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

30 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางอยู่  - วัดท่าโป่ง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 4 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 752 ม. กว้าง  4 ม.หนา0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

31 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายถนนเส้น 225  - น้ าตกท่าโจน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 4 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 139 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15  ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

32 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายเส - บ้านนางไว 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 4 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

33 ปรับปรุงขยายไหล่ทาง  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายกลางหมู่บ้าน - โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 10,000       10,000       100,000     10,000       10,000        - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 ถนน คสล หมู่ 4 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4 ม.หนา0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

34 โครงการซ่อมแซม ถนน  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สาย 225 บ้านท่าโปร่ง - อุทยานแห่ง 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000   - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอลฟัลท์ติกคอนกรีต การขนส่งผลผลิตทางการ ชาติไทรทอง เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ
ม. 4 เกษตร ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง  8 ม.หนา 0.05 ม. มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า  

พิกัด  เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ประเภทถนน คสล.         3-9 (1) /8



แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

35 โครงการซ่อมแซม  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สาย 225 บ้านท่าโปร่ง - อุทยานแห่ง 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000   - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต การขนส่งผลผลิตทางการ ชาติไทรทอง เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ
หมู่ 4 เกษตร ระยะทาง1,000 ม.กว้าง 8 ม. หนา 0.05 ม. มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

พิกัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
36 โครงการขยายไหล่ทาง  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  สายกลางหมู่บ้าน - โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนน คสล. หมู่ 4 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กว้าง  2  ม. หนา       ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
37 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายเหลือ - โรงเรียนบ้านท่าโปร่ง 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 4 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 300 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
38 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายรพ.สต.ท่าโป่ง - โรงเรีนท่าโป่ง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 4 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
39 สร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายส านักตูมกา - บ้านหัวสะพาน 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 5 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 6.000 ม. กว้าง 6 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ประเภทถนน คสล.         3-9 (1) /9



แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

40 สร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายทวน - บ้านนางเว่า  200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 5 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

41 สร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางดอกไม้ - บ้านนายสี 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 5 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 250 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

42 สร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านหัวสะพาน - ส านักตูมกาโปร่ง 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 5 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 6.000 ม. กว้าง 6 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
  เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

43 สร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายปรีชา - ประปาหมู่บ้านโปร่ง 100,000     100,000     100,000     100,00 100,00  -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 5 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 45 ม.กว้าง 6 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ประเภทถนน คสล.         3-9 (1) /10



แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

44 สร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  สายบ้านนายไพฑูร - บ้านนายหล่า 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 5 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง  43  ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15  ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

45 สร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายทองแดง  - บ้านนางเวา 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 5 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 43 ม. กว้าง 4  ม. หนา 0.15  ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

46 สร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายปัญญา - บ้านนางก้อน 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 5 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 43 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

47 สร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายนายทองแดง - สถานีสูบน้ าประปา 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 5 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 43 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

48 สร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายสิทธิ - บ้านนางเวา 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 5 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

49 สร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางดอกไม้ - บ้านนายค าสี 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 5 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

50 สร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - บ้านนางประมวล - นายไพฑูร 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 5 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 500 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

51 สร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายส านักตูมกา - บ้านหัวสะพาน 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 5 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 6.000  ม. กว้าง  6  ม.  เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร หนา 0.15 ม. มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
พิกัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

52 สร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม บ้านนายปรีชา - บ้านนายทองแดง 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 5 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 6.000  ม. กว้าง  6  ม.  เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร หนา 0.15 ม. มีความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
พิกัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

53 สร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายแจ้งวังทอง - วัดอุบลวราราม 700,000     700,000     700,000     700,000     700,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง  
หมู่ 6 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 8.000 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
 

54 สร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายนางช่วย - บ้านนางาจันทร์ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 6 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 8.000 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า  
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

55 สร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายกล่ิน - บ้านนายพล 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 6 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

56 สร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายถนน 225 - บ้านนางทิม 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 6 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

57 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  7  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางจินดา  - ศาลาประชาคม  200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 354 ม. กว้าง  4 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
58 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  7  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายศาลาประชาคม - บ้านนายมนตรี 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 158 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า  

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
59 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  7  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านทองจันทร์ - บ้านนายทนง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 300 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
60 สร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายนางประพันธ์ - บ้านนายบุญเลิง 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 7 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

61 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  7  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายวิชัย  ถึง บ้านนางบุญหลาย 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 400 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

62 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  7  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางดอกไม้ ถึง บ้านนายบุญเลิง 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 150 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15  ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

63 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  7  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายสอง - บ้านนายหัส 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 500 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

64 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  7  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายสมร - บ้านนางหาร 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 700 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

65 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  7  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายส าเริง - บ้านนางสอง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
66 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  7  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม   สายคุมอีสานเขียว - ไปบ้านแจ้งใหญ่ 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 800 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
67 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  7  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายสหัส - บ้านนางสอง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 400 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
68 สร้างถนน คสล.  หมู่ที่  8  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายนายค ามัย  โทแก้ว - บ้านนายสมศักด์ิ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 250 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
69 สร้างถนน คสล.  หมู่ที่  8  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สาย บ้านนางอ าพร -  บ้านนางเฮียม 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

70 สร้างถนน คสล.  หมู่ที่  8  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  ซ่อมแซมทางเข้าหมู่บ้าน - บ้านนายจ านงค์ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 300 ม กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
71 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  8  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านนางสร้อย  - ล าห้วยเชียงทา 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง  45  ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
72 สร้างถนน คสลหมู่ที่  8  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านนางถาวร - ล าห้วยเชียงทา 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 45 ม. กว้าง 5  ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
73 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  8  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางเล็ก - บ้านนางบรรยงค์ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
74 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  8  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - บ้านนางจ านงค์ - บ้านนายสิงห์ทอง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 300 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด   ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

75 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  8  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายค ามัย - บ้านนายสุริยา 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
76 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  8  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายส ารอง - บ้านนายอุดมพร 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
77 สร้างถนน คสล.หมู่ที่  8  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางบัวผัน - ล าห้วยเชียงทา 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
78 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  8  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ล าห้วยเชียงทา 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
79 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  8  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายบุญจันทร์  -  ล าห้วยเชียงทา 500,000     500,000     500,000     500,00 500,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด   ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ประเภทถนน คสล.         3-9 (1) /18



แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

80 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  8  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางหลุย -  ล าห้วยเชียงทา 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

  เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

81 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  9  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางส าเภา - บ้านนางล้วน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 80 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

82 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  9  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางสมควร  - บ้านนางทองใส 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 152 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

83 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  9  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางจุฬาลักษณ์  - บ้านนางล้วน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง  261 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ประเภทถนน คสล.         3-9 (1) /19



แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

84 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  9  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายวิไล  - บ้านนายสนั่น 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 50 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
85 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  9  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายประมวล  -  ต้นหว้า 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง  50 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

86 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  9  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านนายจ านง  - บ้านนายกาวี 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 50 ม. กว้าง  4  ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

87 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  9  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายสุริยา  - โรงเรียน 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ประเภทถนน คสล.         3-9 (1) /20



แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

88 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  9  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายสุริยัน  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 160 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

89 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  9  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายนางค ามาย - บ้านนางชนาภา 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

90 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  9  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - บ้านนางอริยา - รร.บ้านหลังสัน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

91 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  9  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สามแยกบ้านนายแดง  -  บ้านนางค าปุ่น 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ประเภทถนน คสล.         3-9 (1) /21



แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

92 สร้างถนน คสล. หมู่ที่  9  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายจ านง - บ้านนายคาวี 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

93 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายปาณชัย - อ่างเก็บน้ าหนองปล้อง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

94 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายรอบสระสาธารณะประโยชน์ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1200 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

95 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายปาณชัย - บ้านนายสุรเดช 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 300 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ประเภทถนน คสล.         3-9 (1) /22



แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

96 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายรอบสระสาธารณะประโยชน์จากบ้าน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ บ้านนายไล -ฝายน้ าล้น เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร ระยะทาง 300 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

พิกัด  เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

97 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายกิตติ - บ้านนายโล 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 300 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

98 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายปาณชัย - บ้านนายสุรเดช 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 300 ม. กว้าง  4 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
99 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม   - สายบ้านนางปนัดดา - บ้านนายสมภาร 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 50  ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ประเภทถนน คสล.         3-9 (1) /23



แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

100 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายบุญน า - บ้านนายเส้ง พรชัย 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 300 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ  

เกษตร ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

101 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - บ้านนายเทิง เหล่าระเหว-บ้านนายชูชาติ ชุ่มศรี 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 300 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

102 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านน.ส.เสาวลักษณ์ - บ้านน.ส.ไชยนา 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 400 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า  

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

103 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายวิใส  สอนศรี  - ทางแยกขึ้นวัด 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 400 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ประเภทถนน คสล.         3-9 (1) /24



แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

104 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านน.ส.เสาวลักษณ์ -บ้านน.ส.ไชยนา 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 400 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
 

105 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายวิใส  สอนศรี - ทางแยกขึ้วัด 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
106 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายสวิน - วัดบ้านปากดง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
107 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายศาลากลางบ้าน - คลองน้ าบ้านปากดง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ประเภทถนน คสล.         3-9 (1) /25



แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

108 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหลังรร.บ้านปากดง - แยกไปส านักตูมกา 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

109 ปรับปรุงถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางประทิน - บ้านนายเทิ้ง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  ปรับปรุงถนนให้ดี  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที่ 11 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ขึ้นประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  พึงพอใจ พิ่มขึ้น เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ 80 

110 ปรับปรุงถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางจิราภร - บ้านนางทองหล่อ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  ปรับปรุงถนนให้ดี  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที่ 11 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ขึ้นประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  พึงพอใจ พิ่มขึ้น เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ 80 

111 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายอ่างเก็บน้ าแจ้งวังทอง - วังตะเฆ่ ม.1 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 250 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

112 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายศาลเจ้าพ่อ - บ้านนางวิรารรรณ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 500 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

113 ก่อสร้างถนนแอลฟัสติกคอน - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายสะพาน   - วัดศรีประเสริฐ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
กรีต ม.12 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 5 ม หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

114 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหน้าอ่างเก็บน้ าแจ้งวังทอง -วังตะเฆ่ ม.1 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 250 ม. กว้าง 4  ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า  

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
115 ก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน - วังตะเฆ่ ม.1 200000 200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 12 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 300 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ  
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

116 ขยายไหล่ทาง ถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายสะพาน - วัดศรีประเสริฐ 200000 200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที่  12 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

117 ปรับปรุงถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายสามแยก - หน้าวัด 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที่ 12 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 800 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

118 ปรับปรุงถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายสามแยก - ท้ายหมู่บ้าน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 หมู่ที่ 12 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 800 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80  

 

119 ปรับปรุงถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายกลางหมู่บ้าน - ทางเข้าหมู่บ้าน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 หมู่ที่ 12 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 800 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

120 ปรับปรุงซ่อมแซม  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - ศาลเจ้าพ่อ - วัดศรีประเสริฐ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 ถนน คสล. หมู่ที่ 12 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

121 สร้างถนน คสล. หมู่ที1่3  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายค าดี - นางบุญมา 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 500 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

122 สร้างถนน คสล. หมู่ที1่3  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางจัด - วัดวังอุดม 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 700 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

123 สร้างถนน คสล. หมู่ที1่3  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางขันทอง - นางประนอม 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ประเภทถนน คสล.         3-9 (1) /29



แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

124 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายสนั่น - นายแม้น 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 150 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

125 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายหนูเกษ - บ้านนายแม้น 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 300 ม. กว้าง  4 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ  
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

126 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายจากหมู่บ้าน - โรงเรียนวังอุดม 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 300 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
127 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายรักชาติ - บ้านนางแม้น 200000 200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200  ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ประเภทถนน คสล.         3-9 (1) /30



แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

128 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายบุญยัง  - บ้านนายด า 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 150 ม.กว้าง 4 ม หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

129 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายบุญพร้อม - บ้านนางเทา 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

130 ปรับปรุงถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายกลางบ้าน - บ้านนายสมนึก 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  ปรับปรุงถนนดีขึ้น  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที่ 13 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ประชาชนมีความพึง สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  พึงพอใจเพิ่มขึ้น เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ 80 

131 ปรับปรุงถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายวิไล - บ้านนายก าดี 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  ปรับปรุงถนนดีขึ้น  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที่ 13 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนมีความพึง สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  พึงพอใจเพิ่มขึ้น เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ 80 

ประเภทถนน คสล.         3-9 (1) /31



แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

132 ปรับปรุงถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายบุญชู - นายวัสการ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  ปรับปรุงถนนดีขึ้น  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที่ 13 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนมีความพึง สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  พึงพอใจเพิ่มขึ้น เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ 80 

133 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - ทางเข้าหมู่บ้านบ้านวังอุดม 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 150 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
134 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  รอบหมู่บ้านวังอุดมด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง  300  ม. กว้า 4 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
135 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  รอบหมู่บ้านวังอุดมด้านทิศใต้หมู่บ้าน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 300 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

136 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - รอบหมู่บ้านวังอุดมด้านทิศเหนือหมู่บ้าน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง  300 ม. กว้าง  ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ประเภทถนน คสล.         3-9 (1) /32



แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

137 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางบุญเล้ียง - บ้านนางสุข 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม.กว้าง 4 ม หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

138 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายสมควร - บ้านนายสมบัติ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1423 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
139 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายทองลี - บ้านนายอ านวย 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

140 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านจ่ากว้าง - บ้านผู้ใหญ่วัลลภ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,500 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

141 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายวัลนา - บ้านนายสิงห์ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

142 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางสุคน - ถนนด า 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
 

143 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายแพ ภิรมย์ภักด์ิ - นายทรงฤทธิเ์จนชัย 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

144 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายศาลพ่อหลวงต้ือ - ศูนย์เด็กเล็กหมู่ 14 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

145 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายทองสุข  - บ้านนายสมาน 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
 

146 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - บ้านนายแป๋ว * ไร่นางจันทร์ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง  200ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

147 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  บ้านนางล าดวล  ถึง บ้านนายสนม 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 50 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15  ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

148 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายโท  -  ไร่นายใบลา 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

149 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  ไร่นายเสวียน  - ป่าชุมชน 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง  50 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15  ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

150 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  บ้านนายทองลี - บ้านนายอ านวย 250,000     250,000     250,000     250,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

151 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายนายวิชัย - บ้านนางสุคน 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง  

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
 

152 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายนางนภาพร  - บ้านนางประมุข 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

153 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านางสุคนย์ - บ้านนายสมพร 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 500 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80  

154 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายสมควร - บ้านนายสมบัติ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80  

155 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายแป๋ว - บ้านนายสมหมาย 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า  

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
156 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายทองจันทร์  - บ้านนายแป๋ว ภิรมภักดี200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง  

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 254 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า  

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
157 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านนายแป๋ว - ไร่นายบัวลอง 200,000     200,000     200,000     200,00 200,00  -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

158 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางเบา - ไร่นายนาค 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

159 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม   - สายหลังโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ถึง โป่งนคร 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

160 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายสุมิตร - บ้านนายสนม 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 300 ม.กว้าง 4 ม. หนา  0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80  

161 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายสุมิตร - บ้านนางเวิน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง   
 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 300 ม.กว้าง 4 ม. หนา  0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

162 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหลังโรงเรียนวังอ้ายจีด - บ้านโป่งนคร 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 3,000 ม.กว้าง 4 ม. หนา0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

163 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายส ารอง - หัวฝาย 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 400 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
  

164 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายบัวลา - นางสายฝน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 300 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
  

165 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายวัดป่า - บ้านนายสมพาน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 80 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

166 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายชื่น - วัดป่า 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
  

167 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายพาน  -  วัดป่า 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
 

168 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายบัวลา - นางสายฝน 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 300 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
169 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายวัดป่า - บ้านนายสมพาน 180,000     180,000     180,000     180,000     180,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 80 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

170 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหน้าโรงเรียน - ศาลา sml 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
 

171 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางบุญมี - ถังน้ าประปา 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
172 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายวัดป่า - น้ าประปา 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 250 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
 

173 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านนางรัศมี  - วัดโป่งนคร 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,600 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ประเภทถนน คสล.         3-9 (1) /41



แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

174 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านครูธีรภรณ์  - บ้านนางสม เจ็กทอง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 600 ม. กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
  

175 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้าน น.ส.สีนวนวงษ์ - บ้านนายประสิทธิ ์ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 500  ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
  

176 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางศรีนวล  - บ้านนายบุญร่วม 500,000     500,000     500,000     50,000       50,000        -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 600ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
  

177 สร้างถนน คสล. หมู่ที1่7  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางสาย  - บ้านนายสวัสด์ิ 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,500 ม กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

178 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางรัศมี  - วัดใหม่โปร่งนคร ฯ 120,000     120,000     120,000     120,000     120,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล หมู่ 17 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,600 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

  
179 สร้างถนน คสล. หมู่ที1่7  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - วัดโปร่งนคร 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100 ม. กว้าง 5  ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

180 สร้างถนน คสล. หมู่ที1่7  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางท า - บ้านครูธีรภร 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 500 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
181 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายเคน - บ้านนางนิยม 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด    ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
 

ประเภทถนน คสล.         3-9 (1) /43



แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

182 ปรับปรุงถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายร้านค้านางรัศมี - ส่ีแยกศาลากลางบ้าน 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 หมู่ที่ 17 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

 

183 ปรับปรุงถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายล้านมันนิคมพัฒนา - หน้าวัดใหม่โปร่งนคร 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที่ 17 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 5 ม.หนา0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

184 ปรับปรุงถนน คสล.  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายปิยะวงษ์ - บ้านนางท า 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที่ 17 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 5,000 ม. กว้าง 5 ม. หนา0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด   ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

 
185 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - ส่ีแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - วัดใหม่โปร่งนคร 500,000     500,000     500,000     500,000     50,000        -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 600ม. กว้าง 5 ม. หนา0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

186 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางท า  - บ้านครูวีรภร 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,500 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
187 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายเคน - บ้านนางนิยม 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,500 ม.กว้าง 5 ม.หนา0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
188 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายปั้มน้ ามัน  - บ้านนายพลอย 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
189 สร้างถนน คสล. หมู่ที1่8  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายศาลากลางหมู่บ้าน  -  บ้านอ.จารุณี 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 500 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
  

190 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายก้อน - บ้านนายประสิทธิ ์ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล หมู1่8 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง 5 ม.หนา 0.2 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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แบบ  ผ.02

    ประเภทถนน คสล.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

191 ปรับปรุงซ่อมแซม  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายสายันต์  -  บ้านนายประสิทธิ์ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 18 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

  
192 ปรับปรุงซ่อมแซม  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายปั้มน้ ามัน  -  บ้านนายพลอย 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนคสล หมู่ที่ 18 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง  5 ม. หนา0.2 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
193 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางสุพี - อ่างเก็บน้ าวังตะเฆ่ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
 

194 สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านอาจารย์วารุณี - ศาลากลางบ.วังตะเฆ่ 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนมี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกัด  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
รวม 194  โครงกร  -  - 48,685,200   48,685,200    49,045,200    47,455,200    47,485,200    241,356,000                -  -
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แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 ลงลูกรัง  หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายทางแยกห้วยแย ้- ไร่นายสุพจน์ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั 47 ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

2 ลงลูกรัง  หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายทองค า อา่งเกบ็น้ า 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,500 ม.กวา้ง 4 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

3 ลงลูกรัง  หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายแยกศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก - ทางแยก 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ห้วยแย้ เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร ระยะทาง2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม. ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

พิกดั 47 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4 ลงลูกรัง  หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - ทางแยกห้วยแย ้ - ไร่นายบัว 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร ระยะทาง2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม. ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

พิกดั 47 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

5 ลงลูกรัง  หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายค าม ี - บ้านนางอวยพร 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 100  ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

6 ลงลูกรัง  หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางแปร - ทางแยกห้วยแย้ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200  ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/2



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7 ลงลูกรัง  หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายทางแยกห้วยแย ้- โคกอเีล้ิง 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

8 ลงลูกรัง หมู่ที่  2   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านหลังโรงรียน - ล าเชยีงทา 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 6,000 ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

9 ลงลูกรัง หมู่ที่  2   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายไหลเขา - บ้านบุ่งเวยีน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 4,000 ม.กวา้ง 5 ม. กวา้ง 0.2 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/3



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

10 ลงลูกรัง หมู่ที่  2   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายนางเมา่ - นางแอ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร .พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

11 ลงลูกรัง หมู่ที่  2   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายนางชลรัตน์ดา - บ้านนายจมี 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

12 ลงลูกรัง หมู่ที่  2   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายชดั - บ้านนายฉนัทัช  200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/4



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

13 ลงลูกรัง หมู่ที่  2   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายนางเมา่ - นางแอ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

14 ลงลูกรัง หมู่ที่  2   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางเมา่ - สระประมง 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

15 ลงลูกรัง หมู่ที่  2   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายอ านวย - บ้านนางจารุณี 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/5



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

16 ลงลูกรัง หมู่ที่  2   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายแจง้ - สระประมง 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

17 ลงลูกรัง หมู่ที่  2   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านนายแอ - ทางแยกร่วมสระประมง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

18 ลงลูกรัง หมู่ที่  3   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายฝายโป่งเกตุ ถงึ สะพานหนองไมแ้กน่ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,500 ม. กวา้ง 5 ม. หนา0.2 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/6



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

19 ลงลูกรัง หมู่ที่  3   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายพรม - ไร่นายสงวน ,น้ าตก 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง 5 ม. หนา 0.2ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

20 ลงลูกรัง หมู่ที่  3   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายถ้ าค้างคาว - ไร่นายสุรินทร์ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

21 ลงลูกรัง หมู่ที่  3   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายห้วยหินดาด - ไร่นางนงคราญ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/7



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

22 ลงลูกรัง หมู่ที่  3   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายถ้ าค้างคาว - ไร่นายกองเสง 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

23 ลงลูกรัง หมู่ที่  3   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายถา้ค้างคาว - นายสวสัด์ิ 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

24 ลงลูกรัง หมู่ที่  3   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายพรม - ไร่นายสงวน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/8



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

25 ลงลูกรัง หมู่ที่  3   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม   สายถ้ าค้างคาว  - ไร่นางสายทอง 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

26 ถมดิน หมู่ที่ 4   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - ถมดินที่สาธารณะสนามเด็กเล่นตรงขา้มศาลา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ กลางบ้าน  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม. ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

พิกดั  เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

27 ลงลูกรัง หมู่ที่  4   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายดอนตาปู่ - วดั 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/9



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

28 ลงลูกรัง หมู่ที่  4   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายจากบ้านนางบุญม ี- โป่งลึก 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

29 ลงลูกรัง หมู่ที่  4   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางไว - โรงเรียนท่าโป่ง 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง  200 ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

30 ลงลูกรัง หมู่ที่  4   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายท้ายหมู่บ้าน - โรงเรียน 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง  200 ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.15 ม. ความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 เดินทางและขนส่งสินค้า

ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/10



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

31 ลงลูกรัง หมู่ที่  5   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายสี - ไร่นายหล่า 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 900 ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.26 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
 ประชาชนมคีวามพึง

พอใจในโครงการ  

32 ลงลูกรัง หมู่ที่  5   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - บ้านนางประมาล - อา่งเกบ็น้ าตูมกา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง  2,000 ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

33 ลงลูกรัง หมู่ที่  5   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายนายอุ่ย - ห้วยหวาย 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 4,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
 ประชาชนมคีวามพึง

พอใจในโครงการ   

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/11



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

34 ลงลูกรัง หมู่ที่  5   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายห้วยฮวก - บ้านนายนาค 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 3500 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

35 ลงลูกรัง หมู่ที่  5   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายนาค - ที่สาธารณะ 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,500 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

36 ลงลูกรัง หมู่ที่  5   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายหน้าวดั - ไร่นายทองจนัทร์ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/12



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

37 ลงลูกรัง หมู่ที่  5   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายลานมนั - ซอกตะเคียน 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

ทางการเกษตร และ ฯ
38 ลงลูกรัง หมู่ 5   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายหน้าวดั - นานายส่ัน 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

39 ลงลูกรัง หมู่ที่  6   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายหัวสะพาน - แจง้วงัทอง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง  
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  6 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/13



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

40 ลงลูกรัง หมู่ที่  6   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายไร่นางอนงค์ถงึถนนสาย 225 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,800 ม. กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

41 ลงลูกรัง หมู่ที่  6   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายวดัอบุลวราราม - บุ่งเวยีน 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 800 ม. กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

42 ลงลูกรัง หมู่ที่  6   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านนายเสริม - บ้านนางสิง 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 500 ม. กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/14



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

43 ลงลูกรัง หมู่ที่  6   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านหัวสะพาน - บ้านห้วยแย้ 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

44 ลงลูกรัง หมู่ที่  7   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหลังวดับ้านโนนส าราญ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

45 ลงลูกรัง หมู่ที่  7   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายที่บ้านโนนส าราญ  - บ้านแจง้ใหญ่ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กวา้ง  5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/15



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

46 ลงลูกรัง หมู่ที่  7   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายไร่นางเหมอืน - ถนน 225 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  เดินทางและขนส่งสินค้า

ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง

 พอใจในโครงการ  

47 ลงลูกรัง หมู่ที่  7   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายหลังวดั  - ไร่นายยอด 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

48 ลงลูกรัง หมู่ที่  7   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านโนนส าราญ - บ้านแจง้ใหญ่ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/16



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

49 ลงลูกรัง หมู่ที่  7   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - รอบภูเขาสนิม 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 3,000 ม.กวา้ง 5 ม. หนา  0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั      ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

50 ลงลูกรัง หมู่ที่  7   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายสอง - รอบเขาสนิม 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

51 ลงลูกรัง หมู่ที่  7   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายคุ้มอสีานเขยีว - แจง้ใหญ่ 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 3,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/17



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

52 ลงลูกรัง หมู่ที่  7   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหลังวดั - ไร่นายถนอม 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 3,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

53 ลงลูกรัง หมู่ที่  7   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายถนน 225 - ฝายหลวง 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,500 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

54 ลงลูกรัง หมู่ที่  7   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหลังวดั - ฝายหลวง 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กวา้ง  5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/18



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

55 ลงลูกรัง หมู่ที่  7   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายไร่นายบรรยาย -  ไร่นายอธปิ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  เดินทางและขนส่งสินค้า

ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง

 พอใจในโครงการ  

56 ลงลูกรัง หมู่ที่  7   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายแยกนายถงุ  -  เขายายไข 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

57 ลงลูกรัง หมู่ที่  8   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - อา่งเกบ็น้ าหนองปล้อง - ไร่นายกล่ัน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 4,000 ม. กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/19



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

58 ลงลูกรัง หมู่ที่  8   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายไร่นายกรุงไทย - ไร่นายบุญหลาย 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 4,000 ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั          ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

59 ลงลูกรัง หมู่ที่  8   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านนายบุญเพ็ง - นางบุญเหลือ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

60 ลงลูกรัง หมู่ที่  8   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านนายกรุงไทย - ไร่นายประสิทธิ์ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม. 500000 500,000      เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/20



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

61 ลงลูกรัง หมู่ที่  8   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - ไร่นางบัวผัน - ล าห้วยเชยีงทา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง100 ม.  กวา้ง  6 ม. หนา  0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

62 ลงลูกรัง หมู่ที่  8   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายสิงห์ทอง - ล าห้วยเชยีงทา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 300  ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

63 ลงลูกรัง หมู่ที่  8   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก - ล าห้วยเชยีงทา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 400  ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/21



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

64 ลงลูกรัง หมู่ที่  8   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านายหลุย - ล าห้วยเชยีงทา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,500 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

65 ลงลูกรัง หมู่ที่  8   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายธานี  - ล าห้วยเชยีงทา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

66 ลงลูกรัง หมู่ที่  8   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านนายเฉลิม - ล าห้วยเชยีงทา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/22



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

67 ลงลูกรัง หมู่ที่  8   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - บ้านนางถาวร - ล าห้วยเชยีงทา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง100 ม.  กวา้ง  6 ม.  หนา  0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

68 ลงลูกรัง หมู่ที่  9   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สาย ไร่นายสมหวงั - ไร่นางยพุา 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,500 ม. กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

69 ลงลูกรัง หมู่ที่  9   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายที่  2  สายฝายตาแสง - หน้าผา 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง  
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง3,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/23



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

70 ลงลูกรัง หมู่ที่ 9   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายสุริยา - รร.บ้านหลังสัน 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

71 ลงลูกรัง หมู่ที่  9   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้าน อบต.สังข ์- บ้านนายร่ืน 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

72 ลงลูกรัง หมู่ที่  9   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายเส้นบ้านหลังสัน - บ้านปากดง 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 7,000ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/24



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

73 ลงลูกรัง หมู่ที่  9   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายฝายตาแสง -  หินหร่อง 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง  
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง1,500 ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

74 ลงลูกรัง หมู่ที่  9   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านตาโขย่ -  โร่นางชชูพี 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,300 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

75 ลงลูกรัง หมู่ที่ 9   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - บ้านหลังสัน - รร.บ้านปากดง 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 8000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/25



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

76 ลงลูกรัง หมู่ที่  10   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -อา่งเกบ็น้ าหนองปล้อง - อทุยานแห่งชาติไทรทอง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200 ม. กวา้ง  6 ม. หนา  0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

77 ลงลูกรัง หมู่ที่  10   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนานปราณชยั - อา่งเกบ็น้ าหนองปล้อง 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000ม. กวา้ง 6 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/26



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

78 ลงลูกรัง หมู่ที่  10   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายบุญน า - บ้านนาย     150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

79 ลงลูกรัง หมู่ที่  10   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  อา่งเกบ็น้ าหนองปล้อง - อา่งวงัน้ าเขยีว 150,000     150,000     150,000     150,00 150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง

 พอใจในโครงการ  
80 ลงลูกรัง หมู่ที่  11   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายคลองน้ า - สามแยกหมู่บ้น 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง

การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 3,500 ม. กวา้ง 6 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/27



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

81 ลงลูกรัง หมู่ที่  11   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - แยกอทุยานแห่งชาติไทรทองถงึบ้านปากดง 200000 200,000     200,000     200,000     200000  -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 4,000 ม. กวา้ง 6 ม. หนา 0.2 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

82 ลงลูกรัง หมู่ที่  11   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายสายไทรทอง - บ้านปากดง 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

83 ลงลูกรัง หมู่ที่  11   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายลงลูกรังภายในหมู่บ้านปากดง 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/28



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

84 ปรับปรุงถนนลูกรัง   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านปากดง - ส านักตูมกา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  ปรับปรุงถนนลูกรัง  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  11 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. ให้ดีขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

85 ปรับปรุงถนนลูกรัง   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายวดับ้านปากดง 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      ปรับปรุงถนนลูกรัง  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  11 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. ให้ดีขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

86 ลงลูกรัง หมู่ที่  12   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายคอกใหญ่ - หัวสะพาน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 4,000 ม.กวา้ง 7 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/29



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

87 ลงลูกรัง หมู่ที่  12   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายบุญ - ไร่นายนอ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 6 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

88 ลงลูกรัง (หินขาว) หมู่ที่  12  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านแจง้วงัทอง - หัวสะพาน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 3,000 ม. กวา้ง  6 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
 ประชาชนมคีวามพึง

พอใจในโครงการ  

89 ลงลูกรัง หมู่ที่  12   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายน้อย - บ้านนายเอยีง 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  6 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/30



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

90 ลงลูกรัง หมู่ที่  12   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายสวสัด์ิ - วดัศรีประเสริฐ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  6 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

91 ลงลูกรัง ( ลงหินขาว)หมู่ที1่2  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายแจง้วงัทอง - หัวสะพาน 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 6 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

92 ลงลูกรัง หมู่ที่  12   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - ถนนสายซับเฮ้ีย 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  6 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/31



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

93 ลงลูกรัง หมู่ที่  13   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหลังโรงเรียน  - ไร่นายวนัชยั 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,200 ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง

94 ลงลูกรัง หมู่ที่  13   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านผู้กองประชมุ - ไร่นายภิรมย์ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,500 ม. กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

95 ลงลูกรัง หมู่ที่  13   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านวงัอดุม - เขื่อนบ้านส านักตูมกา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,500 ม.กวา้ง 6 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/32



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

96 ลงลูกรัง หมู่ที่  13   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายค าดี - ไร่นายสมบูรณ์ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 6 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

97 ลงลูกรัง หมู่ที่  13   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายเลียม - ไร่นายสนิท 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  ปรับปรุงถนนให้ดี  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,500 ม.กวา้ง 6 ม.หนา 0.15 ม. ขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

98 ปรับปรุงถนนลูกรัง   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหลังโรงเรียน - ไร่นายวนัชยั 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000      -  ปรับปรุงถนนให้ดี  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  13 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,500 ม.กวา้ง 6ม. หนา 0.15 ม. ขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/33



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

99 ลงลูกรัง หมู่ที่  13   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - บ้านวงัอดุม - ส านักตูมกา 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 4,000 ม. กวา้ง  6 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

  เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

100 ลงลูกรัง หมู่ที่  14   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายคุ้มน้อย  - ไร่นายเฉย 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง  5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

101 ลงลูกรัง หมู่ที่  14   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายทองสุข - ไร่นายรณชยั 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/34



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

102 ลงลูกรัง หมู่ที่  14   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายทองสุข  - ไร่นายรณชยั 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

103 ลงลูกรัง หมู่ที่  14   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายออ่นสี เจนชยั - ไร่นายเสน่ห์ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 600  ม.กวา้ง 8 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

104 ลงลูกรัง หมู่ที่  14   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายแมฟ่้าหลวง  - ไร่นายสุชาติ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/35



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

105 ลงลูกรัง หมู่ที่  14   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - ถนนแนวเขตป่าชมุชนเขาน้อย - ไร่นางอนิทร์ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

106 ลงลูกรัง หมู่ที่  14   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - ไร่นายวชิาญ  - ไร่นางหนูการณ์ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

107 ลงลูกรัง หมู่ที่  14   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - ไร่นายโท - ถนนโปร่งนคร 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/36



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

108 ลงลูกรัง หมู่ที่  14   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายสุข   - ไร่นายรณชยั 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง  5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

109 ลงลูกรัง หมู่ที่  14   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายสมบัติ - ไร่นายเฉย 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 5,000 ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

110 ลงลูกรัง หมู่ที่  14   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายทองใบ  - หลัง อบต.วงัตะเฆ่ 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 5000 ม. กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ  
เกษตร พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/37



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

111 ลงลูกรัง หมู่ที่  15   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายประสาน - บ้านโป่งนคร 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

112 ลงลูกรัง หมู่ที่  15   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหลัง อบต.วงัตะเฆ ่ - สามแยกนายนาค 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

113 ลงลูกรัง หมู่ที่  15   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านใหม ่- โปร่งนคร 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 3,000 ม. กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/38



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

114 ลงลูกรัง หมู่ที่  15   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายแมฟ่้าหลวง - ไร่นายสุชาติ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,500 ม. กวา้ง 5  ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

115 ลงลูกรัง หมู่ที่  15   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายประสาน - บ้านโป่งนคร 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

116 ลงลูกรัง หมู่ที่  15   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหลัง อบต.วงัตะเฆ ่ -  สามแยกนายนาค 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/39



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

117 ลงลูกรัง หมู่ที่  15   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายแนวเขตป่าชมุชน - เขาน้อย 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 4,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

118 ลงลูกรัง หมู่ที่  15   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายเสวยีน - โป่งนคร 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 3,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

119 ลงลูกรัง หมู่ที่  15   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายสมหมาย - ศาลปู่ตา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/40



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

120 ลงลูกรัง หมู่ที่  16   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายนายค า  - นานายบุปผาชาติ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,500 ม.กวา้ง 4  ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

121 ลงลูกรัง หมู่ที่  16   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายนายปั่น - ห้วยเชยีงทา 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,200 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

122 ลงลูกรัง หมู่ที่  16   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายนายค า  - นานายบุปผาชาติ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,500 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/41



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

123 ลงลูกรัง หมู่ที่  16   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายนายปั่น  -  ห้วยเชยีงทา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,200 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

124 ลงลูกรัง หมู่ที่  16   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายคุ้มน้อยศรีสง่า - เขารัง 200,000     200,000     200,000     2,200,000  2,200,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,500 ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

125 ลงลูกรัง หมู่ที่  16   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายแยกนานายปั่น - ล าเชยีงทา 450,000     450,000     450,000     450,000     450,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 3,000ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/42



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

126 ลงลูกรัง หมู่ที่  16   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายแยกนานายปาน - วงัอา้ยจดี 450,000     450,000     450,000     450,000     450,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง  
 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 4,000ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

127 ลงลูกรัง หมู่ที่  17   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางเดือน - บ้านนางหวานฉ่ า 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 400 ม. กวา้ง  4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

128 ลงลูกรัง หมู่ที่  17   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายสามแยกถนน225  - บ้านนายสุนทร 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,300 ม. กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/43



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

129 ลงลูกรัง หมู่ที่  17   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางสมรอบหมู่บ้านโปร่งนคร 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

130 ลงลูกรัง หมู่ที่  17   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหน้าวดัใหมโ่ปร่งนคร  - บ้านนายสวสัด์ิ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

131 ลงลูกรัง หมู่ที่  17   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายแยกวดัโปร่งนคร - บ้านใหมเ่จริญผล 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/44



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

132 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่  17  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายศูนยเ์รียนรู้นครพอเพียง - บ้านนางสม เจก็ทอง150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

133 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 17  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายลานมนัเจต๊ิ้ก - บ้านนายสุนทร 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

134 ลงลูกรัง หมู่ที่  17   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายส่ีแยกศูนยเ์ด็กเล็ก - วดัใหมโ่ปร่งนคร 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/45



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

135 ลงลูกรัง หมู่ที่  17   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านนางส้ม - เขื่อน 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

136 ลงลูกรัง หมู่ที่  17   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายบุญร่วม - บ้านนายเทียะ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
  เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

137 ลงลูกรัง หมู่ที่  18   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้าน อ.จารุณี - ศาลากลางบ้าน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 300 ม. กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/46



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

138 ลงลูกรัง หมู่ที่  18   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -สายไร่นายปรีชา-บ้านดอนกอก 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
 พอใจในโครงการ  

139 ลงลูกรัง หมู่ที่  18   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายประสิทธิ์ - ถนนเชื่อมต าบล 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 การขนส่งผลผลิตทางการ โคกสะอาด  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม. ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
พิกดั เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

140 ลงลูกรัง หมู่ที่  18   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นางโสภา - ไร่นายบัวขาว 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/47



แบบ  ผ.02

          ประเภทถนนลงลูกรัง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

141 ลงลูกรัง หมู่ที่  18   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - ภายในหมู่บ้านวงัตะเฆ ่ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง  5 ม. หนา0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
 พอใจในโครงการ  

142 ลงลูกรัง หมู่ที่  18   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม รพ.สต.วงัตะเฆ ่- โรงเรียนวงัตะเฆ ่ 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 200  ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

143 ลงลูกรัง หมู่ที่  18   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม อา่งเกบ็น้ าวงัตะเฆ ่- แจง้วงัทอง 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000      -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 การขนส่งผลผลิตทางการ ระยะทาง 500  ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

เกษตร พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ
 ประชาชนมคีวามพึง

 พอใจในโครงการ  
รวม 143  โครงการ  -  - 27,400,000   27,400,000   26,900,000   28,750,000   28,900,000   139,350,000     -  -

ประเภทถนนลงลูกรัง           3-9 (2)/48



แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายทางแยกห้วยแย ้- ไร่นางสุภาพ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  1 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,880 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

2 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายนานางจอมศรี  -  นานางสุมฤทธิ์ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  1 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,500 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

3 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายแยกไร่นางเร่ืองไร -บ้านโนนส าราญ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  1 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

4 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายสมาน - ไร่นายประคอง 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 1 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ประเภทถนนเพือ่การเกษตร         3-9 (3) /1



แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายห้วยแย ้- ห้วยคอกน้อย 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 1 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

6 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไหล่เขา - ไร่นางครวญ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  2 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 500 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2  ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

7 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหลังโรงเรียนบ้านวงักะทะ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  2 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 500 ม. กวา้ง  4  ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั                  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 ร้อยละ60 ทางการเกษตร

8 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายถนนไหล่เขา - บ้านบุ่งเวยีน 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  2 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

 ประเภทถนนเพือ่การเกษตร         3-9 (3) /2



แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

9 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายโรงเรียนวงักะทะ - ล าห้วยเชยีงทา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  2 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

10 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายแยกสายไหล่เขา - ไร่นางเยี่ยม 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  2 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั                ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 ร้อยละ60 ทางการเกษตร

11 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไหลเขา - บ้านบุ่งเวยีน 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  2 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1000ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

12 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหลังโรงเรียน - ล าห้วยเชยีงทา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  2 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 ร้อยละ60 ทางการเกษตร

 ประเภทถนนเพือ่การเกษตร         3-9 (3) /3



แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

13 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางเมา่ - บ้านนายแอ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  2 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 ร้อยละ60 ทางการเกษตร

14 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายถ้ าค้างคาว  -  ไร่นางสวน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  3 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

15 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านนายสายทอง - ไร่นายสงวนวงัมว่ง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  3 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 4  ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

16 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายถ้ าค้างคาว  -  ไร่นางสายทอง 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  3 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

 ประเภทถนนเพือ่การเกษตร         3-9 (3) /4



แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

17 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายห้วยหินดาด - ไร่นางนงคราญ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  3 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

18 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายพรม - วงัมว่งไร่นายสงวน 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  3 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,500 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

19 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายถ้ าค้างคาว - ไร่นางสายทอง 150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  3 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม หนา 0.15 ม. 150,000     เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า  
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

20 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายพรหม - ไร่นายสงวน 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  3 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง2,000 ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

 ประเภทถนนเพือ่การเกษตร         3-9 (3) /5



แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

21 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นางบุญถิ่น  - ไร่นายสุธรรม 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  3 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

22 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายไร่นายเคน  - ไร่นายสุพจน์ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  3 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

23 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายไร่นางบุญถิ่น  - ไร่นายปรีชา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  3 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

24 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายห้วยหินดาด - ไร่นางนงคราญ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  3 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,500 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

 ประเภทถนนเพือ่การเกษตร         3-9 (3) /6



แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

25 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายหลังโรงเรียนบ้านท่าโป่ง - ไร่นายด้วง  200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 หมู่ที่  4 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,500 ม. กวา้ง 4 ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

26 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - ยกร่องพูนดินสายหลังโรงเรียนบ้านท่าโป่ง 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 หมู่ที่  4 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสามแยกบ้านนางละมยั ถงึล าห้วยยา่งบ่า  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง 6 ม. หนา 0.2 ม. ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 ร้อยละ60 ทางการเกษตร

27 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหนองปล้อง - ซับปลากั้ง (หมู่ 4,8,17) 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 หมู่ที่  4 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,500 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

28 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหลังโรงเรียน 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 4 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

29 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายโรงเงรียนบ้านท่าโป่ง - ไร่นายด้วง 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
 หมู่ที่  4 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,500 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

30 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายลานมนั - ปากดง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  5 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 8,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.   เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

31 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - ที่สาธารณะประโยชน์ - ไร่นางสายฝน 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  5 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

32 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายปรีชา - นานางผม ชยับุญ 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  5 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,500 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

33 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายสมมตุ  - นานายปรีชา 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  5 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

34 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สาย รอบสาธารณะประโยชน์ส านักตูมกา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 5 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

35 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สาย ไร่นายไสว - ไร่นายส่ัน 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 5 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

36 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สาย ห้วยฮวก 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 5 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

37 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านหัวสะพาน  หมู่ 6 ถงึ หมู่ 12 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  6 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

38 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายประดิษฐ์  -  ไร่นางเยน็ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  6 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

39 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายวดัอบุลวราราม - บุ่งเวยีน 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  6 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 8,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

40 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายวดัอบุลวราราม - ไร่นายประดิษฐ์ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  6 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

41 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายถนน 225 - บ้านแจง้วงัทอง 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  6 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

42 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหลังวดับ้านโนนส าราญ  หมู่ 7    200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  7 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรถงึบ้านตะลอมไผ่ ทต.โคกสะอาด  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

ระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.   ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
พิกดั ร้อยละ60 ทางการเกษตร

43 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านนายส าเริง ม.7  - บ้านนายวชิยั 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  7 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

44 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านนางทองใบ  - บ้านนายประสิทธิ์ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  7 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 700 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

45 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายไร่นางนารี - ไร่นายทวี 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  7 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,000 ม.กวา้ง 4 ม.หนา 0.2 ม.   เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

46 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายสอง - รอบเขาสนิม 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  7 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

47 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายอสีานเขยีว - บ้านแจง้ใหญ๋ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  7 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,000 ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

48 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหลังวดั - ไร่นายถนอม 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  7 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

49 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - ถนน 225 - ฝายหลวง 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  7 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,500 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร  

50 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายสอง - เขาน้อย 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง  
หมู่ที่  7 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

51 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายวดัโนนส าราญ - ไร่นายถนอม 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  7 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

52 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านนายบุญเสาร์ - รอบเขาสนิม 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  7 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.      เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

48 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายหนองปล้อง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  8 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 ร้อยละ60 ทางการเกษตร

53 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่รวมใหม่ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  8 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า  
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

54 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายหนองปล้อง ถงึ  ไร่นายกล่ัน 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  8 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

55 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายส่ีแยกกรรมใหม ่- ไร่นายประสิทธิ์ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  8 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 4 ม หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

56 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายกรุงไทย - ไร่นายณรงค์    150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  8 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

57 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายกรุงไทย - ไร่นายประสิทธิ์ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  8 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 ร้อยละ60 ทางการเกษตร

58 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหนองปล้อง - ไร่นายเล็ก 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  8 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 ร้อยละ60 ทางการเกษตร

59 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายดม  200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  8 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

60 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -   สายถ้ างูเหลือม 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  8 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,000 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

61 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายหนองปล้อง -  ไร่นายปรีชา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  8 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 4 ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

62 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  เส้นนายกรุงไทย ถงึ ไร่นายบุญหลาย 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  8 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

63 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายหนองปล้อง ถงึ ไร่นายสุริยา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  8 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร

 ประเภทถนนเพือ่การเกษตร         3-9 (3) /16



แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

64 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายไร่นายดม 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  9 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 4 ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

65 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายถ่ างูเหลือม 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  9 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

66 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านนางปุ่น - ไร่นายหยั่น 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  9 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 4 ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

67 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายเส้นมอหลงเสียงนาง  -  ไร่นายสุรินทร์ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  9 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,500 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

68 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายเส้นมอหัวแตก - ไร่นางต้อย 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  9 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,500 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

69 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายมอหัวแตก - ฝายตาแสง 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  9 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 4000 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร

70 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายสามแยกต้นหวา้ - ไร่นางปุ่น 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  9 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,000 ม.กวา้ง 4 ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร

71 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายสามแยกต้นหวา้ -มอหลงเสียงนาง 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  9 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,000 ม. กวา้ง 4 ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

72 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  มอหัวแตก  - ซับไกเขยีว 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ที่  9 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,000 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ  

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร

73 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายหลังอา่งเกบ็น้ าหนองปล้อง - เขตอทุยาน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  10 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,500 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

74 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหนองปล้อง - อทุยานแห่งชาติไทรทอง 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  10 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 2,500 ม. กวา้ง 4 ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 ร้อยละ60 ทางการเกษตร

75 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายอา่งเกบ็น้ าวงัน้ าเขยีว -ไร่ นายสรเดช 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  10 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

76 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายสายอา่งเกบ็น้ าหนองปล้อง - อา่งเกบ็น้ า 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  10 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรวงัน้ าเขยีว  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

ระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม. ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
พิกดั  ร้อยละ60 ทางการเกษตร

77 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายอา่งเกบ็น้ าวงัน้ าเขยีว - ไร่นายสุรเดช 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  10 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

78 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายอา่งหนองปล้อง - อทุยานไทรทอง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  10 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,500 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

79 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายอา่งวงัน้ าเขยีว - ซับปลากงั 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  10 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 2,500 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

 พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

80 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายสามเส้า  หมู่ที่  11 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  11 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,500 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

81 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายร่ืน  หมู่ที่  11 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  11 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง  500 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

82 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายร่วม - ไร่นายสวสัด์ิ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  11 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

83 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายบุญกาล - คลองใหญ่ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  11 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

84 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายแยกสามเศร้า - บ้านนายสุนทร 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 11 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 ร้อยละ60 ทางการเกษตร

85 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายสุชาติ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 11 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

86 ถนนเพื่อการเกษตร  หมู่ 12  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายนานางกรวย -  นานายผัด 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,000 ม.กวา้ง 5  ม หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

87 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายไร่นายบุญม ี - นานายน้อย 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 12 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 500 ม. กวา้ง 6 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

88 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายไร่นายค าปอน - ไร่นายคิมย ์ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 12 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 6 ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั   ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

89 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายไร่นายพิมพ์ - ถนนต าบลโคกสะอาด 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 12 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 6 ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

90 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายทองแดง  - นายค าปอย 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 12 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

91 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายฟรามววั 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  12 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000  ม. กวา้ง 5  ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั   ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

92 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายศาลากลางบ้าน - ไรนายสมชาย 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  13 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

93 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายค าดี  หมู่ 13  - หมู่  11 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  13 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 5,000 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

94 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายรร.วงัอดุม - ป่าชมุชนเขาวง 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  13 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 6 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

95 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านหมวดประชมุ - ไร่นายเนียม 120,000     120,000     250,000     250,000     250,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  13 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 6 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

96 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายปรีชา - วดัเขาอดุม 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  13 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 600 ม. กวา้ง 6 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

97 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านวงัอดุม - ไร่นายสม 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  13 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร

98 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  บ้านวงัอดุม - ไร่นายเคน 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  13 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร

99 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายโรงเรียนวงัอดุม  - ป่าเขาวง 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  13 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

100 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านนายชม  - ไร่นายเนียม 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  13 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร

101 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านนายสุภี  - ทางออกวดัป่าเขาวง 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  13 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร

102 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายปากทางเขา้หมู่บ้าน  - บ้านบุ่งเวยีน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
  หมู่ 14  การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 5,000 ม.กวา้ง 4  ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

103 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านนางออ่นสี  - ไร่นายเสน่ 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
  หมู่ 14  การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 5,000 ม.กวา้ง 4  ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า  
ร้อยละ60 ทางการเกษตร  
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

104 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  ปากทางเขา้หมู่บ้าน - บึ่งเวยีน 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
  หมู่ 14  การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 5,000 ม. กวา้ง 4 ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

105 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายวนัดี 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
  หมู่ 14  การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,000ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

106 ถนนเพื่อการเกษตร  หมู่ 15  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหลังที่ท าการ อบต. - สามแยก 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

107 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายทองพูน  เชื่อมถนนสายเกา่ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 15 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง  650 ม. กวา้ง 4  ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั4 ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

108 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายแมฟ่้าหลวง - นายทุย 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 15 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 4,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

109 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหลัง อบต. - ถนนวงัอา้ยจดี 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 15 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

110 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายคุณ - ไร่นางทองพาด 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 15 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

111 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายห้วยโป่งแดง - ตลาดชมุชนเขาวง 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 15 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

112 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายหน้าบ้านนายประสาน - โป่งนคร 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 15 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

113 ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ 16    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายนานายปาน - นานายสวสัด์ิ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,000 ม. กวา้ง 4 ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

114 ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ 16    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายโสภา  - ดงสามเหล่ียม 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 5,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

115 ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ 16    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายถนน 225 - นานายเอี้ยง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 2,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

116 ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ 16    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายถนน 225 - ล าห้วยเชยีงทา 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 2,500 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

117 ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ 16    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายลม -ไร่นายขนัตี 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 2,500 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

118 ถนนเพื่อการเกษตร     - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายแยกนานายชมุพร  - นานายแอ 350,000     350,000     350,000     350,000     350,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 16 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,500 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

119 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายกล่ัน - โป่งนคร 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 17 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั                      / ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

120 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นางน้อย 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 17 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั               ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

121 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางยอ้ย - บ้านวงัอา้ยจดี 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 17 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

122 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนางปล้ืม - เขื่อน 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 17 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 500 ม. กวา้ง 5 ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

123 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายแกว้ - ไร่นายกั้น 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 17 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,000 ม.กวา้ง 4 ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

124 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายส่ีแยกไร่นายแกว้โพธิ์ทอง - ไร่นายปรีชา  150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 17 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

125 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายไร่นายปิยะวงศ์  - ไร่นายยงั 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  17 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร

126 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  ไร่นายธรรมนูญ  - ไร่นายแกว้ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  17 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 500 ม.กวา้ง 5 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร

127 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายแกว้ - ไร่นายกั้น 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  17 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,000 ม.กวา้ง 4 ม.หนา 0.2  ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร
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แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

128 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านนายประสิทธิ์ - ไร่นางโสภา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  17 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,000 ม. กวา้ง 4 ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร

129 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายบ้านนายประสิทธิ์ - ไร่นางโสภา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่  17 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 3,000 ม. กวา้ง 4 ม.หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร

130 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายประสิทธิ์ - บ้านดอนกอก 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 18 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง  1,000 ม.กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

131 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  -  สายทางแยกบ้านนายประสิทธิ์ - 200000 200,000     200,000     200,000     200,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 18 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไร่นางโสภา  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

ระยะทาง 500 ม.กวา้ง 4 ม.หนา 0.2 ม. ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
พิกดั  ร้อยละ60 ทางการเกษตร

132 ถนนเพื่อการเกษตร    - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายประสิทธิ์ - ไร่นางโสภา 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 18 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 0.2 ม.  เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

 ประเภทถนนเพือ่การเกษตร         3-9 (3) /33



แบบ  ผ.02

        ประเภทถนนเพื่อการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

133 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายบ้านนายประสิทธ ์- ต าบลโคกสะอาด 150000 150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 18 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

134 ถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - สายไร่นายปรีชา -  ไร่นางโสภา 150000 150,000     150,000     150,000     150,000      -  จ านวนถนนที่  -  ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
หมู่ 18 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 1,000 ม.กวา้ง 5 ม.หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

พิกดั  - ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ร้อยละ60 ทางการเกษตร

รวม 134  โครงการ  -  - 24,270,000   24,270,000   24,400,000   24,400,000   24,400,000   121,740,000     -  -

 ประเภทถนนเพือ่การเกษตร         3-9 (3) /34



แบบ  ผ.02

        ประเภทถมดิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 ถมดินพื้นที่สาธารณะ  - เพื่อปรับปรุงพื้นที่ในการใช้  - ถมดินในพื้นที่สาธารณะ  หมู่ 1 - 18 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000      -  ประชาชนมพีื้น   -ประชาชนมพีื้นที่ใช้ กองชา่ง
ภายในต าบล  ประโยชน์ ที่ประกอบกจิกรรม ประโยชน์ในการท า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 กจิกรรมภายในชมุชน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20

รวม     1    โครงการ  -  - 400,000    400,000     400,000     400,000     400,000     2,000,000        -  -

 

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทถมดิน         3-9 (4) /1



แบบ  ผ.02

        ประเภทก่อสร้างทางระบายน้้า
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 กอ่สร้างสะพาน  คสล.  - เพื่อใชสั้ญจรในการประกอบ  - กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จา้นวนสะพาน  - ประชาชนใชป้ระโยชน์ กองชา่ง
อาชพีทางการเกษตร ต.วงัตะเฆ ่ หมู่ที่  1-18 ที่เพิ่มขึ้น ในเคล่ือนยา้ยผลผลิตทาง

ร้อยละ 10 การเกษตรเพิ่มขึ้น
 ร้อยละ 20

2 กอ่สร้างทางระบายน้้า   -เพื่อป้องกนัปัญหาการขาด  - กอ่สร้างท่อส่งน้้าเพื่อการอปุโภคบริโภค 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000   - จา้นวนทาง   - ป้องกนัปัญหาน้้าท่วม กองชา่ง
แคลนน้้าเพื่อใชใ้นการเกษตร  - กอ่สร้างท่อส่งน้้าเพื่อการเกษตร ระบายน้้าเพิ่มขึ้น ขงัในพื้นที่ชมุชน ลดปัญ
และการอปุโภคบริโภค จา้นวน  หมู่ 1-18 ร้อยละ 20 หาน้้าท่วมลดลง 

ร้อยละ 30
3 กอ่สร้างร่องระบายน้้า   -เพื่อป้องกนัปัญหาการขาด  - กอ่สร้างร่องระบายน้้าบล๊อคคอนเวร์ิด 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000   - จา้นวนทาง   - ป้องกนัปัญหาน้้าท่วม กองชา่ง

แคลนน้้าเพื่อใชใ้นการเกษตร จา้นวน  หมู่ 1-18 ระบายน้้าเพิ่มขึ้น ขงัในพื้นที่ชมุชน ลดปัญ
และการอปุโภคบริโภค ร้อยละ 20 หาน้้าท่วมลดลง 

ร้อยละ 30
4 กอ่สร้างสะพานขา้มฝายน้้าล้น  -เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - กอ่สร้างสะพานคอนกรีต  สะพานเหล็ก 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000      -  จา้นวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง

หมู่ 2 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระยะทาง 50  ม.กวา้ง 5 ม. เพิ่มขึ้น  ประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
พิกดั ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และประ
ชาชนมคีวามพึงพอใจ
ในโครงการ 

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลวังตะเฆ่  อ้าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

   ประเภทก่อสร้างทางระบายน้้า        3-9 (5) /1



แบบ  ผ.02

        ประเภทก่อสร้างทางระบายน้้า
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลวังตะเฆ่  อ้าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5 โครงการวางท่องประปา   -เพื่อป้องกนัการขาดแคลนน้้า  - วา่งท่อประปา  หมู่ที่  7 15,000       15,000       15,000       15,000       15,000        - จา้นวนท่องน้้า  - ประชาชนมคีวามพึง กองชา่ง
หมู่ที่  3 เพื่อใชใ้นการเกษตรและอปุโภค ประปาน้้าเพิ่มขึ้น พอใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 20

บริโภค เพิ่มขึ้น ร้อยละ  20

รวม     5    โครงการ  -  - 2,365,000     2,365,000     2,365,000     2,365,000     2,365,000     11,825,000  -  -

   ประเภทก่อสร้างทางระบายน้้า        3-9 (5) /2



แบบ  ผ.02

        ประเภทอาคารส่ิงปลูกสร้าง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 กอ่สร้างสนามกฬีา  - เพื่อส่งเสริมการออก าลังกาย/   - กอ่สร้างลานกฬีา คสล.ต้านยาเสพติด 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000   - มจี านวนสนาม  - ประชาชนมส่ีวนร่วม กองชา่ง
กจิกรรมภายในชมุชน ต.วงัตะเฆ ่ หมู่ที่  1-18 กฬีาเพิ่มขึ้น ในการออกก าลังกายใน
 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี  - กอ่สร้างสนามกฬีาต้านยาเสพติด ร้อยละ 10 ชมุชนท าให้มสุีขภาพ
สุขภาพแขง็แรง ต.วงัตะเฆ ่ หมู่ที่  1-18 ร่างกายแขง็แรงเพิ่มขึ้น 

 - กอ่สร้างสนามกฬีาหญ้าเทียม หมู1่-18 ร้อยละ 40

2 กอ่สร้างศาลา  - เพื่อให้ประชาชนมทีี่ส าหรับ   1.กอ่สร้างศาลาพักผู้โดยสาร  500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      - มจี านวนศาลาพัก   -ประชาชนมทีี่ส าหรับ กองชา่ง
เอนกประสงค์ โดยสารรถประจ าทางและสัญจรจ านวน  10 แห่ง ผู้โดยสาร ขา้งถนน รอรถประจ าทาง เพิ่มขึ้น

ไปมา   2.กอ่สร้างอาคารหอธงพระราชทาน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40  ร้อยละ 20
  3.กอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์

3 ปรับปรุงอาคาร  - เพื่อให้ประชาชนได้มสีถานที่  1.ปรับปรุงศาลากลางบ้าน  หมู1่-18 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - มจี านวนอาคาร  - ประชาชนมสีถานที่ กองชา่ง
ส่ิงปลูกสร้าง ในการท ากจิกรรมของชมุชน  3.ปรับปรุงศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ที่มั่นคงแขง็แรง ส าหรับท ากจิกรรมของ

 3.ปรับปรุงศาSML  หมู่ 1-18 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ชมุชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50
4.ปรับปรุงอาคารสถานที่ราชการภายในต าบล
5ปรับปรุงส่ิงปลูกสร้างของทางราชการภายใน
ต าบล

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทก่อสร้างทางระบายน้ า         3-9 (6)/1



แบบ  ผ.02

        ประเภทอาคารส่ิงปลูกสร้าง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4 กอ่สร้างห้องน้ าสาธารณะ  - เพื่อบริการประชาชนในชมุชน 1.กอ่สร้างห้องน้ าสาธารณะ จ านวน 2 ห้อง 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     มจี านวนห้องน้ า  - ประชาชนมคีวามพึ่ง กองชา่ง
และนักท่องเที่ยว  - กอ่สร้างห้องน้ าสาธารณะให้มจี านวน สารธารณะเพิ่มขึ้น พอใจในการเขา้ใชบ้ริการ

เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 40 ห้องน้ าสาธารณะ และมี
จ านวนมาก

5 ปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะ  - เพื่อบริการประชาชนในชมุชน 1.ปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะ จ านวน  20 ห้อง 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     มจี านวนห้องน้ า  - ประชาชนมคีวามพึ่ง กองชา่ง
และนักท่องเที่ยว  - ท าความสะอาดห้องน้ า สาธารณะที่สะอาด พอใจในการเขา้ใชบ้ริการ

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 ห้องน้ าสาธารณะเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20

6 โครงการกอ่สร้างสะพาน  - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม  - กอ่สร้างสะพานลอยขา้มถนน 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  จ านวนสะพานที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
ลอยขา้มถนน ในชมุชนให้มคีวามปลอดภัย หน้า รร.วงัตะเฆ ่ รร.ท่าโป่ง เพิ่มขึ้น ประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ

รร.หัวสะพาน มคีวามพึงพอใจ เดินทาง

7 โครงการกอ่สร้างซุ้ม  - เพื่อเป็นซุ้มประตูทางเขา้  - กอ่สร้างซุ้มประตูทางเขา้ต าบล 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  จ านวนซุ้มประตูทาง  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
ประตูทางเขา้ต าบลวงั ต าบลวงัตะเฆ่ วงัตะเฆ่ เขา้เพิ่มมากขึ้น สะดวก รวดเร็วในการ
ตะเฆ่ ประชาชน มคีวามพึง เดินทางและขนส่ง

พอใจ เดินทางและขนส่ง

ประเภทก่อสร้างทางระบายน้ า         3-9 (6)/2



แบบ  ผ.02

        ประเภทอาคารส่ิงปลูกสร้าง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

         3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

8 โครงการกอ่สร้างแผลง   - เพื่อให้ประชาชนได้มไีฟฟ้า  - ติดต้ังแผลงโซลาเซล ภายในหมู่บ้าน 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     มไีฟฟ้าใชใ้นหมู่บ้าน  - ประชาชนมไีฟฟ้าใช้ กองชา่ง
โซลาซลผลิตไฟฟ้าด้วย ใชใ้นการสูบน้ าประปา ม.1 - ม.18 ฯลฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ในการสูบน้ าประปา
พลังงานแสงอาทิตยภ์ายใน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50
ต าบล

9 โครงการกอ่สร้าง เพื่อให้ประชาชนมสีนามกฬีาใน กอ่สร้างสนามกฬีา หมู่ 10 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     มสีนามกฬีา  - ประชาชนมสุีขภาพ กองชา่ง
สนามกฬีา การออกก าลังกาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 แขง็แรงมากขึ้น 

ร้อยละ 50
   

10 โครงการปักแนวเขตที่  - เพื่อกั้นแนวเขตที่สาธารณะ  - ที่สาธารณะภายในต าบลวงัตะเฆ่ 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  มกีารกั้นที่สาธารณะ  - ประชาชนมคีวามพึง กองชา่ง
สาธารณะภายในต าบล ม.1 - ม.18 ฯลฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ  20 พอใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 20

11 โครงการกอ่สร้างฝาย  - เพื่อป้องกนัการขาดแคลนน้ า  - กอ่สร้างฝายประชารัฐภายในต าบลวงัตะเฆ่ 350,000     350,000     350,000     350,000     350,000     มจี านวนฝายกกัเกบ็  - ประชาชนมคีวามพึง กองชา่ง
ประชารัฐภายในต าบล เพื่อใชใ้นการเกษตร ม.1 - ม.18 ฯลฯ น้ าเพิ่มขึ้น พอใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 20

และอปุโภคบริโภค เพิ่มขึ้น ร้อยละ  20
 

รวม     11    โครงการ  -  - 11,250,000   11,250,000   11,250,000   11,250,000   11,250,000   56,250,000          -  -

ประเภทก่อสร้างทางระบายน้ า         3-9 (6)/3



 
ยุทธศาสตร์ที่  4 
การพัฒนาแหล่งน ้า 

 
 

 



แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้้า

                                                                                                                         4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้้า  - เพื่อประชาชนมนี้้า 1. กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้้า 2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000   - จา้นวนครัวเรือน  - ประชาชนมนี้้า ส้าหรับ กองชา่ง
/อา่งกกัเกบ็น้้าภายในต้าบล ใชเ้พื่อการเกษตรและอปุโภค 2. กอ่สร้างอา่งกกัเกบ็น้้า ที่มนี้้าส้าหรับอปุโภค อปุโภคบริโภค เพิ่มขึ้น 

บริโภค 3. กอ่สร้างอา่งพักน้้า   บริโภคเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40
4. กอ่สร้างฝายทดน้้า ร้อยละ 40
5. กอ่สร้างฝายน้้าล้น/ท่อน้้าล้น
 ฯลฯ

2 ปรับปรุงฝายกกัเกบ็น้้า  - เพื่อกกัเกบ็น้้าเพื่ออปุโภค 1.ปรับปรุงฝายกกัเกบ็น้้า 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000   - จา้นวนครัวเรือน  - ประชาชนมนี้้า ส้าหรับ กองชา่ง
/อา่งกกัเกบ็น้้าภายในต้าบล บริโภคและใชเ้กษตรกรรม /อา่งกกัเกบ็น้้า ที่มนี้้าส้าหรับอปุโภค อปุโภคบริโภค เพิ่มขึ้น 

2.ปรับปรุงอา่งกกัเบน้้า บริโภคเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40
3.ปรับปรุงอา่งพักน้้า ร้อยละ  40
  ฯลฯ ม.1 -ม.18

3 ขดุสระน้้า/ขดุลอกสระ/  - เพื่อให้มนี้้าใชเ้พียงพอต่อ ภายในต้าบล 296,600     296,600     296,600     296,600     296,600      - จา้นวนครัวเรือน  - ประชาชนมนี้้า ส้าหรับ กองชา่ง
แหล่งน้้าสาธารณะ ภายในต้าบล ความต้องการของราษฎร 1.การขดุลอกล้าห้วย ที่มนี้้าส้าหรับอปุโภค อปุโภคบริโภค เพิ่มขึ้น 

2.การขดุสระน้้าสาธารณะ บริโภคเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40
3.การขดุลอกแหล่งน้้าสาธารณะ ร้อยละ 40
ฯลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลวังตะเฆ่  อ้าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

 4-6/1



ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้้า

                                                                                                                         4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลวังตะเฆ่  อ้าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

4 การแกป้ัญหาภัยแล้งภายใน  - เพื่อให้มนี้้าเพียงพอส้าหรับ 1. จดัหาถงัน้้าแบบพลาสติค 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000   -จา้นวนครัวเรือน  - ประชาชนมนี้้า ส้าหรับ กองชา่ง
ต้าบล อปุโภคบริโภคในฤดูแล้ง 2. จดัซ้ือโอง่น้้า ที่มนี้้าเพียงพอส้าหรับ อปุโภคบริโภค เพิ่มขึ้น 

3. ขดุเจาะบ่อบาดาล อปุโภคในฤดูแล้ง ร้อยละ 20
4. ขดุบ่อน้้าต้ืน เพิ่มขึ้น ร้อยละ  20
5. กอ่สร้างอา่งเกบ็น้้า 
6. การจดัหาเคร่ืองสูบน้้า ฯลฯ

รวม  4  โครงการ  -  - 8,796,600     8,796,600     8,796,600     8,796,600     8,796,600     43,983,000       

 4-6/2



แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน ้า

                                                                                                                         4.9  แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 กอ่สร้างระบบประปา/  - เพื่อให้มนี ้าส้าหรับอปุโภค  หมู่ที่  1-18 3,700,000  3,700,000  3,700,000  3,700,000  3,700,000   - จา้นวนครัวเรือน  - ประชาชนมนี ้า ส้าหรับ กองชา่ง
ขยายเขตประปาภายใน บริโภค 1. กอ่สร้างประปาผิวดิน ที่มนี ้าประปาใช้ อปุโภคบริโภค เพิ่มขึ น 
ต้าบล 2. กอ่สร้างระบบประปา เพิ่มขึ น ร้อยละ 40 ร้อยละ 40

3. กอ่สร้างประปาบาดาล 
4. กอ่สร้างระบบถงักรองน ้าประปา
5. กอ่สร้างระบบประปาภูเขา

2 ปรับปรุงระบบน ้าประปาภายใน  -  เพื่อประชาชนมนี ้าประปา  หมู่ที่  1-18 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000   - จา้นวนครัวเรือน  - ประชาชนมนี ้า ส้าหรับ กองชา่ง
ต้าบล อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ 1. ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ที่มนี ้าประปาใช้ อปุโภคบริโภค เพิ่มขึ น 

2. ปรับปรุงระบบประปา ส้าหรับอปุโภคบริโภค ร้อยละ 40
3. ปรับปรุงระบประปาบาดาล เพิ่มขึ น ร้อยละ 40
4.ปรับปรุงระบบถงักรองน ้าประปา

 รวม  2  โครงการ  -  - 5,700,000     5,700,000     5,700,000     5,700,000     5,700,000     28,500,000       -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลวังตะเฆ่  อ้าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้้า

                                                                                                                         4.10  แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการน้้าภูเขา  -  เพื่อประชาชนมนี้้า 1.กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้้า 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000      - จา้นวนครัวเรือน  - ประชาชนมนี้้า ส้าหรับ กองชา่ง
ใชเ้พื่อการเกษตรและอปุโภค 2.กอ่สร้างอา่งกกัเกบ็น้้า ที่มนี้้าส้าหรับอปุโภค อปุโภคบริโภค เพิ่มขึ้น 
บริโภค 3.กอ่สร้างอา่งพักน้้า   บริโภคเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40

4.กอ่สร้างฝายทดน้้า ร้อยละ 40
5.กอ่สร้างฝายน้้าล้น/ท่อน้้าล้น

2 โครงการโรงสูบน้้าด้วย  -  เพื่อผลิตน้้าเพื่ออปุโภค  - กอ่สร้างโรงสูบน้้าด้วยพลังงาน 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      - จา้นวนครัวเรือน  - ประชาชนมนี้้า ส้าหรับ กองชา่ง
พลังงานแสงอาทิตยภ์ายในต้าบล บริโภคและใชเ้กษตรกรรม แสงอาทิตยภ์ายในต้าบล ที่มนี้้าส้าหรับอปุโภค อปุโภคบริโภค เพิ่มขึ้น 

บริโภคเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40
ร้อยละ  40

 
3 โครงการกาลักน้้า เพื่อให้ประชาชนมนี้้าใช้ 1.กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้้า 250000 250,000 250,000 250,000 250,000 จา้นวนครัวเรือนที่มี  - ประชาชนมนี้้าส้าหรับ กองชา่ง

เพื่อการเกษตรและ 2.กอ่สร้างอา่งกกัเกบ็น้้า น้้าส้าหรับอปุโภคบริโภคอปุโภคบริโภค เพิ่มขึ้น 
อปุโภคบริโภค 3.กอ่สร้างอา่งพักน้้า  เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ร้อยละ 40

4.กอ่สร้างฝายทดน้้า
5.กอ่สร้างฝายน้้าล้น/ท่อน้้าล้นฯลฯ

รวม 3  โครงการ  -  - 1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     5,000,000  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลวังตะเฆ่  อ้าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่  5 

การพัฒนาสงัคม 

 
 

 



แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
5 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาสังคม  

 5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 ต้ังเวรยามพลังแผ่นดิน  - เพื่อฝึกอบรมประชาชนเป็น  1.จดัต้ังเวรยามพลังแผ่นดิน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - ประชาชนได้มส่ีวน  - ประชาชนมส่ีวนร่วม ส านักปลัด
ประสานพลังแผ่นดิน  2.จดัต้ังสายตรวจบูรณาการ ร่วมในการดูแลชมุชน ป้องกนัภัยต่างๆ 

เพิ่มขึ่น ร้อยละ 20 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20

2 รณรงค์ลดอบุัติเหตุทางถนน  - เพื่อเฝ้าระวงั ป้องปราม การ ลออบุัติเหตุภายในต าบล 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จ านวนการเกดิ  - ลดอบุัติเหตุภายใน ส านักปลัดฯ
ชว่งเทศกาล กระท าผิดกฎหมายจราจรและการ 1. จดัต้ังจดุบริการลดอบุัติเหตุ อบุัติเหตุ ลดลง ชมุชนในทุกเส้นทาง

ให้บริการประชาชนเพื่อลด จราจรเทศกาลปีใหม่ ร้อยละ 30 และชว่งเทศกาลลดลง 
อบุัติเหตุทางถนนชว่งเทศกาล 2. จดัต้ังจดุบริการลดอบุัติเหตุ  ร้อยละ 80 
ปีใหม ่และเทศกาลสงกรานต์ จราจรเทศกาล สงกรานต์

3.ฝึกอบรมปลูกฝังวนิัยการจราจร
3 พัฒนาศักยภาพ  - เพื่อความปลอดภัยในชวีติ  1.ฝึกทบทวน 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - ผู้รับการอบรม  - ต ารวจบ้านชว่ยรักษา ส านักปลัดฯ

ของอาสาสมคัรต่างๆ และทรัพยสิ์น  2.อบรมศึกษาดูงาน ได้ปฏิบัติงาน. ความเรียบร้อยในชมุชน
 3.จดัอบรมเพิ่มจ านวนสมาชกิใหม่ อยา่งมปีระสิทธภิาพ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
 ฯลฯ เพิ่มขึ้น  ร้อยละ  50

 
4 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  - เพื่อชดเชยความเสียหายส าหรับ   - การกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000        - ประชาชนที่  - ประชาชนได้รับการ ส านักปลัดฯ

กรณี รถของ อปท. กอ่เหตุ ประชาชนที่เป็นผู้เสียหายจากรถ รถของอปท. กอ่เหตุ ประสบภัยจากรถ ชดเชยกรณีรถ อปท.
อปท. อปท.ได้รับความ กอ่เหตุเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 20

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
5 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาสังคม  

 5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

5 การปกป้องสถาบัน  - เพื่อด ารงไวซ่ึ้งเอกลักษณ์/  1.จดักจิกรรมปกป้องสถาบันตาม 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - ประชาชนได้ส านึก  - ประชาชนได้ส านึกใน ส านักปลัดฯ
 ความเป็นชาติไทย/เพื่อให้ความรู้ นโยบายของรัฐบาล ในพระมหากรุณาธคุิณ พระมหากรุณาธคุิณและ

 - เพื่อให้ประชาชนได้ส านึกใน  2.จดักจิกรรมปรองดองสมาน และมคีวามจงรักภักดี มคีวามจงรักภักดีต่อ
 พระมหากรุณาธคุิณและ ฉนัท์ในท้องถิ่น ต่อสถาบันเพิ่มขึ้น สถาบัน
จงรักภักดีต่อสถาบัน  3.กจิกรรมปกป้องสถาบัน ร้อยละ  50

พระมหากษัตริย์
6 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  - เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล  1.บูรณาการกบัส่วนราชการออก 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000        - ปัญหายาเสพติดใน  1.สนองนโยบายของรัฐ        ส านักปลัดฯ

ยาเสพติด ตาม“ ยทุธศาสตร์พลังแผ่นดิน ตรวจปัสสาวะเด็กและเยาวชนใน พื้นที่ลดลง ร้อยละ 80 บาลตาม" ยทุธศาสตร์ 
เอาชนะยาเสพติด ” สถานศึกษา พลังแผ่นดินเอาชนะ
 - เพื่อควบคุมการขยายตัวของ  2.ฝึกอบรมเขา้ค่ายเยาวชน ยาเสพติดลดลงร้อยล80
ยาเสพติดและลดการแพร่  3.รณรงค์ประชาสัมพันธโ์ทษ  2.เกดิการเฝ้าระวงัใน
ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ของยาเสพติด พื้นที่สามารถป้องกนั
 - เพื่อป้องกนักลุ่มเส่ียงในกลุ่ม  4.ชมุชนอุ่นใจได้ลุกหลานกลับคืน การแพร่ระบาดและ
 - เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ  5.เอกซ์เรยผู้์ค้าผู้เสพในชมุชน ลดพื้นที่เส่ียงในพื้นที่
กลุ่มเส่ียง น าเขา้สู่กระบวน ฯ  6.จดัท าป้ายประชาสัมพันธ/์แผ่นพับ เยาวชน ตรวจหาสาร ฯ

 รณรงค์  แกไ้ขปัญหายาเสพติด
 7.จดักจิกรรมวนัต่อต้าน
ยาเสพติดโลก ฯลฯ
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
5 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาสังคม  

 5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

7 ขบัเคล่ือนสมชัชาหมู่บ้าน  - เพื่อให้มเีจา้ภาพในการแกไ้ข เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000        - ปัญหายาเสพติด  - มเีจา้ภาพในการแกไ้ข ส านักปลัดฯ
ชมุชนพลังแผ่นดินเอา ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชมุชน ในพื้นที่ลดลง ปัญหายาเสพติดในหมู่
ชนะยาเสพติด อยา่งเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่ ร้อยละ  80 บ้านชมุชนอยา่งเป็น

 -เพื่อให้มกีารบูรณาการระดม รูปธรรมในทุกพื้นที่
สรรพก าลังและทรัพยากรจากทุก  - มกีารบูรณาการระดม
ภาคส่วนในหมู่บ้าน/ชมุชน เป็น   สรรพก าลังและทรัพยากร
พลังแผ่นดินในการแกไ้ขปัญหา จากทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน
ยาเสพติดอยา่งมคุีณภาพ มี ชมุชน เป็นพลังแผ่นดิน
ประสิทธภิาพ เป็นเอกภาพ ในการแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติดอยา่งมคุีณภาพ
เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 80

8 ส่งเสริมการแขง่ขนักฬีาท้องถิ่น  - เพื่อสร้างความสัมพันธอ์นัดี  - ส่งเสริมการแขง่ขนักฬีาท้องถิ่น 400,000     400,000     250,000     250,000     250,000      -ประชาชนมสุีภาพ ประชาชนมสุีขภาพ กองการศึกษา
สัมพันธ์ ให้ผู้ที่ลงแขง่ขนั สัมพันธ์ ร่างการที่แขง็แรง แขง็แรงและสร้างความ  

 - ส่งเสริมการแขง่ขนักฬีาต้าน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 สkมคัคีในท้องถิ่นพิ่มขึ้น  
ยาเสพติด ร้อยละ  40
 - ส่งเสริมการแขง่ขนักฬีาเยาวชน  
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
5 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาสังคม  

 5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

9 ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรม  - เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง  - ส่งเสริมกจิกรรมเต้นแอรบิค 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      - ประชาชนมสุีภาพ  - ประฃาชนมสุีขภาพ กองการศึกษา
นันทนาการ กายเพื่อสุขภาพและสร้าง  - ส่งเสริมการแขง่ จติที่ดี  เพิ่มขึ้น จติดีสดใสร่าเริงเพิ่มขึ้น

ความสามคัคี ร้อยละ 40 ร้อยละ40

10 จดัซ้ือวสัดุกฬีา  - เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง  - จดัซ้ือวสัดุกฬีา หมู่ที่1 -18 90,000       90,000       90,000       90,000       90,000        - ประชาชนมสุีภาพ  -  มปีระชาชนในหมู่ กองการศึกษา
กายเพื่อสุขภาพ ร่างการที่แขง็แรง บ้านใชเ้วลาวา่งมาออก

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 ก าลังกาย เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ40

11 จดัต้ังทีมกฬีาหนึ่งทีมหนึ่งต าบล  - เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง  - จดัต้ังทีมกฬีาหนึ่งทีมหนึ่งต าบล 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - ประชาชนมสุีภาพ  - มทีีมกฬีาภายในชมุ กองการศึกษา
หรือจดัต้ังทีมฟุตบอลหลีกต าบลกายเพื่อสุขภาพ ร่างการที่แขง็แรง ชนเป็นการสงเสริมการ

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 ออกก าลังกาย เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 40 

รวม  11   โครงการ  -  - 1,680,000     1,680,000    1,680,000    1,680,000    1,680,000    8,400,000           -  -
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
5 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาสังคม  

5.3 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการจดัอบรม พิธกีร  - เพื่อปรับปรุงบุคลิกท่าทาง  - ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชกิสภา 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     - ท าให้มคีวามพร้อมใน เพื่อมคีวามช านาญในการ กองการศึกษา ฯ
พิธกีาร ในการพูดประชาสัมพันธ ์ พนักงาน  ลูกจา้ง ประชาชน การเป็นพิธกีร เพิ่มขึ้น พูดในงานพิธกีารต่างๆ 

 - ฝึกให้มกีารพูดที่ดี และเยาวชน ต าบลวงัตะเฆ ่ ร้อยละ 80 มากขึ้น  ร้อยละ 80

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา  - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  - มกีารจดักจิกรรมฝึกอบรม 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000     -มกีารพัฒนาคุณภาพ  - ประชาชนมคีวามรู้พื้น ส านักปลัด
คุณภาพชวีติให้กบัประชาชน การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชวีติ ศึกษาดูงาน ให้กบัประชาชนใน ชวีติให้กบัประชาชน ฐานเกี่ยวกนัพัฒนาการ กองการศึกษา
ในต าบล ที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน ในต าบล เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 เพิ่มร้อยละ 60 กองสวสัดิการสังคม

รวม  2  โครงการ  -  - 400,000    400,000    400,000    400,000    400,000    2,000,000           -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
5 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาสังคม  

5.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 จา่ยเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/  -  เพื่อจา่ยเบี้ยยงัชพีให้ผู้สูงอายุ  - จา่ยเงินสงเคราะห์ผู้สูงอาย ุ 4,320,000  4,320,000  4,320,000  4,320,000  4,320,000   - ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ  - ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ/ผู้ป่วย กองสวสัดิการ
ผู้พิการ /ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์/ผู้พิการ  - จา่ยเงินสงเคราะห์ผู้พิการ /ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ทุกคน สังคม

 - จา่ยเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  มคีวามพึ่งพอใจ มคีวามพึงพอใจเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

2 กอ่สร้างบ้านเอื้ออาทรในต าบล  - เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาด   - กอ่สร้างบ้านเอื้ออาทรในต าบล 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      - ผู้ด้อยโอกาสมทีี่  - ประชาชนมทีี่อยู่อา กองชา่ง
แคลนที่อยู่อาศัย หมู่ 1-18 อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ศัยเป็นของตัวเองเพิ่มขึ้น

ร้อยละ  20 ร้อยละ 20

3 ปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้  -  เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้  - ปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - ผู้ด้อยโอกาสมทีี่อยู่  - ผู้ยากไร้มคุีณภาพชวีติที่ดี กองชา่ง
หมู่ที่ 1 -18 อาศัยที่ดีเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

4 จดัเกบ็ขอ้มลูความจ าเป็นพื้น  - เพื่อใชข้อ้มลูในการ  - อบรมการจดัเกบ็ขอ้มลูความจ า 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000        - ผู้อบรมมคีวามรู้ใน  -  ผู้จดัเกบ็ขอ้มลูมรีาย กองสวสัดิการ
ฐาน จดัท าขอ้มลูพื้นฐานองค์กร เป็นพื้นฐาน การจดัเกบ็ขอ้มลู ได้ครัวเรือนเพื่อเป็นฐาน สังคม

 - ส ารวจขอ้มลูครัวเรือน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ขอ้มลูเพิ่มขึ้นร้อยละ50
 - บันทึกขอ้มลูและประมวลผล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
5 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาสังคม  

5.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

5 ชว่ยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  - เพื่อเตรียมความพร้อมในการ  - จดัสรรงบประมาณในการให้ความ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  - ผู้ประสบภัยได้  - ผู้ประสบภัยได้รับการ ส านักปลัด
ให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภัยฯ ชว่ยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ รับการชว่ยเพิ่มขึ้น เยยีวยาและชว่ยเหลือ

ร้อยละ  20 รวดเร็วเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 
20

6 สบทบกองทุนสวสัดิการชมุชน  - เพื่อประชาชนต าบลได้รับ  - กองทุนสวสัดิการต าบลวงัตะเฆ่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - ประชาชนได้รับสวสัดิ  - ประชาชนได้รับสวสัดิ กองสวสัดิการ
สวสัดิการทั่วถงึ การที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 การเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 สังคม

7 กอ่สร้างส่ิงอ านวยความ  - เพื่อความสะดวกของผู้พิการ  - กอ่สร้างทางลาดทางชนั  100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - ผู้พิการได้รับ  -  ผู้พิการ , สูงอายุ กองสวสัดิการ
สะดวกส าหรับผู้พิการ จ านวน 1 แห่ง อ านวยความสะดวก เขา้ห้องน้ าสะดวก สังคม

 - กอ่สร้างห้องน้ าส าหรับผู้พิการ เพิ่มขึ้น ร้อยละ  60 เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 60
 - ปรับปรุงห้องน้ าส าหรับผู้พิการ
 - จดัท าสัญญลักษณ์ที่จอดรถ
อ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
5 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาสังคม  

5.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

8 การพัฒนาสตรีและครอบครัว  -  เพื่อสนับสนุนให้ครอบครัว  -อบรม/ศึกษาดูงาน 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000        - ประชาชนได้มี ได้สนับสนุนให้ครอบ กองสวสัดิการ
มคีวามรัก ความอบอุ่น  -รณรงค์กจิกรรมกลุ่มสตรีและ กจิกรรมภายในครอบ ครัวมคีวามรัก ความอบ สังคม

ครอบครัว ครัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 อุ่นเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 50

9 จดัหาวสัดุอปุกรณ์/เคร่ืองมอื  - เพื่อให้มวีสัดุอปุกรณ์/เคร่ืองมอื  - รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 3,500,000  3,500,000  3,500,000  3,500,000  3,500,000   -จ านวนวสัดุ  - มวีสัดุอปุกรณ์ ส านักปลัด
เคร่ืองใชใ้นการป้องกนับรรเทา เคร่ืองใชใ้นการป้องกนับรรเทา  - เคร่ืองพ่นหมอกควนั อปุกรณ์/เคร่ือง เคร่ืองมอืในการป้อง
สาธารณภัย สาธารณภัยเพียงพอ และ  - วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ มอืเคร่ืองใชเ้พิ่ม กนัฯ สาธารณภัยเพียง

สามารถชว่ยเหลือประชาชนได้  - วสัดุงานบ้านงานครัว ร้อยละ 20 พอและสามารถชว่ย
ทันท่วงที เหลือประชาชน ฯ

10 โครงการสนับสนุนการเสริม  - เพื่อจา่ยเบี้ยยงัชพีให้ผู้สูงอายุ  - จา่ยเงินสงเคราะห์ผู้พิการ 4,320,000  4,320,000  4,320,000  4,320,000  4,320,000   - ผู้สูงอาย/ุผู้ป่วยเอดส์  - ผู้พิการมคีวามพึง กองสวสัดิการ
สร้างสวสัดิการทางสังคมให้ ผู้ป่วยเอดส์/ผู้พิการ /ผู้พิการ  มคีวามพึ่ง พอใจเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 80 สังคม
แกค่นพิการหรือทุกพลภาพ พอใจเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80

รวม  10   โครงการ  -  - 13,340,000 13,340,000 13,340,000 13,340,000 13,340,000 66,700,000  -  -
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
5 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาสังคม  

5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  - เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ จดัให้มกีจิกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 200000 200,000 200,000 200,000 200,000  - ท าให้ผู้สูงอายมุคีวามรู้  - เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ กองสวสัดิการ
มคีวามรู้มาขึ้น ภายในต าบล เพิ่มขึ้นร้อยละ  80 มคีวามรู้มากขึ้น สังคม

ร้อยละ  80

2 โครงการพ ฒนาศักยภาพ  - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนการ  - มกีารจดักจิกรรมฝึกอบรม ศึกษา 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000     - มกีารพัฒนาคุณภาพ  - ประชาชนมคีวามรู้พื้น ส านักปลัด
เยาวชนภายในต าบล พัฒนาคุณภาพชวีติที่ดีขึ้นในทุกๆ ดูงานให้กบัประชาชนในต าบล ชวีติให้กบัประชาชน ฐานเกี่ยวกนัพัฒนาการ กองการศึกษา

ด้าน  - จั่ดโครงการกจิกรรมเพื่อเพิ่ม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 เพิ่มร้อยละ 60 กองสวสัดิการ
ศักยภาพให้กบัเยาวชนภายในต าบล  สังคม
ฯลฯ

รวม  2  โครงการ  -  - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000            -  -
.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
5 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาสังคม  

5.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 ส่งเสริมการแขง่ขนักฬีาท้องถิ่น  - เพื่อสร้างความสัมพันธอ์นัดีให้  - ส่งเสริมการแขง่ขนักฬีาท้องถิ่น 400,000    400,000    250,000    250,000    250,000     - ประชาชนมสุีภาพ  - ประชาชนมสุีขภาพ กองการศึกษา
สัมพันธ์ ผู้ที่ลงแขง่ขนั สัมพันธ์ ร่างการที่แขง็แรง แขง็แรงและสร้างความ  

 - ส่งเสริมการแขง่ขนักฬีาต้าน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 สามคัคีในท้องถิ่นพิ่มขึ้น  
ยาเสพติด ร้อยละ40
 - ส่งเสริมการแขง่ขนักฬีาเยาวชน

 
2 ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรม  - เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง  - ส่งเสริมกจิกรรมเต้นแอรบิค 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000     - ประชาชนมสุีภาพ  - ประฃาชนมสุีขภาพ กองการศึกษา

นันทนาการ กายเพื่อสุขภาพและสร้างความ  - ส่งเสริมการแขง่ จติที่ดีเพิ่มขึ้น จติดีสดใสร่าเริงเพิ่มขึ้น
สามคัคี ร้อยละ 40 ร้อยละ40

3 จดัซ้ือวสัดุกฬีา  - เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง   - จดัซ้ือวสัดุกฬีา  หมู่ที่1 -18 90,000      90,000      90,000      90,000      90,000       - ประชาชนมสุีภาพ  - มปีระชาชนในหมู่บ้าน กองการศึกษา
กายเพื่อสุขภาพ ร่างการที่แขง็แรง ใชเ้วลาวา่งมาออก

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 ก าลังกาย เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ40

4 จดัต้ังทีมกฬีาหนึ่งทีมหนึ่งต าบล  - เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง  - จดัต้ังทีมกฬีาหนึ่งทีมหนึ่งต าบล 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     - ประชาชนมสุีภาพ  -  มทีีมกฬีาภายในชมุ กองการศึกษา
หรือจดัต้ังทีมฟุตบอลหลีกต าบล กายเพื่อสุขภาพ ร่างการที่แขง็แรง ชนเป็นการสงเสริมการ

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 ออกก าลังกาย เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 40 

รวม  4  โครงการ  -  - 890,000    890,000    740,000    740,000    740,000    4,000,000            -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที ่ 6 

การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม 

 
 

 



แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
6 ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม

 6.3  แผนงานการศึกษา  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 ปรับปรุงศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก   - เพื่อปรับปรุงศูนยพ์ัฒนาเด็ก  - ปรับปรุงศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000  - มคีวามปลอดภัย พื่อให้ศูนยฯ์  มคีวาม กองชา่ง  
เล็กให้มั่นคงและปลอดภัยขึ้น จ านวน  11  ศูนย์ จากการปรับปรุง ปลอดภัยและมั่นคง  

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 มากขึ้นร้อยละ 80

2 กอ่สร้างศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  -  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมพีัฒนา  - กอ่สร้างศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก   3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000   - มจี านวนศูนยพ์ัฒนา  - เด็กมคีวามรู้พื้นฐาน กองชา่ง
การที่ดีขึ้น จ านวน  11 ศูนย์ เด็กเล็กเพิ่มขึ้น เกี่ยวกนัพัฒนาการ 

ร้อยละ 20 เพิ่มร้อยละ 60

3  กอ่สร้างโรงเรียนอนุบาล  - เพื่อเด็กจะได้เรียนอนุบาล  - การกอ่สร้างโรงเรียนอนุบาล 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000   - เด็กมสีถานที่  - เด็กมศัีกยภาพที่ กองการศึกษาฯ
ประจ าต าบลมาตรฐานกรม ประจ าต าบล ศึกษาเพิ่มขึ้น เหมาะสมตามอาย ุ
ส่งเสริมฯก าหนด  - จดัต้ังโรงเรียนอนุบาลต าบล ร้อยละ 20 ตามวยั เพิ่มขึ้น

 ร้อยละ 20

4 โครงการแขง่ขนัวชิาการ  - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน  - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กภายในต าบล 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000        - จ านวนเด็ก  - เด็กมปีระสิทธภิาพ กองการศึกษาฯ
 ศพด. การเรียนของเด็กภายในศูนย์ ที่มกีารเรียนรู้ ในการเรียนรู้ทางวชิาการ

พัฒนาเด็กเล็ก  เกี่ยวกบัวชิาการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40
เพิ่มขึ้นร้อยละ 40

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
6 ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม

 6.3  แผนงานการศึกษา  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

5 จดัซ้ือวสัดุ/ครุภัณฑ์ศูนยฯ์  - เพื่อให้การปฏิบัติงานในศูนยฯ์   - จดัซ้ือวสัดุส านักงาน  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000   - มวีสัดุอปุกรณ์ที่  -  เด็กมคีวามรู้พื้นฐาน กองการศึกษา
ไปอยา่งเรียบร้อยมปีระสิทธภิาพ  - จดัซ้ือเคร่ืองแต่งกายเด็ก การใชก้การเรียน เกี่ยวกนัพัฒนาการ 

 - จดัซ้ือเคร่ืองเสียง การสอนภายในศูนย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60
พร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง พัฒนาเด็กเล็ก
 - จดัซ้ือเคร่ืองครัว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60
 - จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว
 - จดัซ้ือเคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอตัโนมติั

6 อาหารกลางวนั  - เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มกีาร  - สนับสนุนอาหารกลางวนั 2,363,200  2,363,200  3,000,000  3,000,000  3,000,000   - เด็กมสุีขภาพ  - เด็กมสุีขภาพร่างกาย กองการศึกษา
พัฒนาการที่ดีขึ้น  ศพด. 11 แห่ง ที่ดีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ที่ดีขึ้นในทางโภชนาการ

 - อดุหนุน.ร.ร.ในสังกดั สพฐ. 9 โรง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

7 อาหารเสริม (นม)  - เพื่อส่งเสริมให้มพีัฒนาการที่ 4,055,140  4,055,140  4,055,140  4,055,140  4,055,140   - เด็กมสุีขภาพ  - เด็กมสุีขภาพร่างกาย กองการศึกษา
สูงขึ้น  - สนับสนุนอาหารเสริม (นม)   ที่ดีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ที่ดีขึ้นในทางโภชนาการ

ศพด. 11 แห่ง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
 - สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
ร.ร.ในสังกดั สพฐ. จ านวน  9  แห่ง

8 พัฒนาทักษะวชิาการสู่อาเซียน  - เพื่อเพิ่มทักษะด้านวชิาการให้  - อบรมภาษาสู่อาเซียน  5,000         5,000         5,000         5,000         5,000          - เด็กได้รับความรู้  - เด็กมพีัฒนาการที่ดี กองการศึกษา
แกเ่ด็ก จ านวน  11  ศูนย์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
6 ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม

 6.3  แผนงานการศึกษา  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

9 มอบวฒิุบัตรแกบ่ัณทิตน้อย  -เพื่อขวญัก าลังใจและส่งเสริม  -จดักจิกรรมมอบวฒิุบัตรแกเ่ด็กเล็ก 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000        - เด็กได้รับการ  - เด็กมกี าลังใจและได้ส่ง กองการศึกษา
ให้เด็กเล็กเขา้รับการศึกษาต่อใน พัฒนาการเพิ่มขึ้น เสริมให้เด็กเล็กเขา้รับการ
ระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 20 ศึกษาต่อระดับที่สูง 

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20

10 จดังานวนัเด็กแห่งชาติ  - เพื่อสนับสนุนการร่วมกจิกรรม   - จดังานวนัเด็กแห่งชาติ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000        - เด็กได้รับความรู้  - ประชาชนได้ร่วมท า กองการศึกษา
ให้แกเ่ด็กและเยาวชน   1 คร้ัง / ปี เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 กจิกรรมร่วมกนัภายใน

ครอบครัวเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 60

11 สงเคราะห์เด็กนักเรียน  - เพื่อชว่ยเหลือผู้ด้อยโอกาส  - สนับสนุนทุนการศึกษา  100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - เด็กได้รับโอกาส  -  ผู้ด้อยโอกกาสมี กองการศึกษาฯ
จ านวน  36  ทุน ทางการศึกษา โอกาสได้เรียนสูงขึ้น 

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50

12 เขา้ค่ายปฏิบัติธรรม   - เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้   - จดักจิกรรมเยาวชนเดินทาง 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      - เด็กมคุีณธรรม  - เด็กและเยาวชนมพีัฒ กองการศึกษาฯ
ภาคสนาม เขา้ค่ายปฏิบัติธรรม จริยธรรม เพิ่มขึ้น นาการเรียนรู้คุณธรรม

 - จดักจิกรรมส่งเสริมจริยธรรม ร้อยละ 50 จริยธรรม  เพิ่มขึ้น 
คุณธรรมฯ 1 คร้ัง/ปี ร้อยละ  50
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
6 ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม

 6.3  แผนงานการศึกษา  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

13 ส ารวจความพึงพอใจในการให้  - เพื่อส ารวจความพึงพอใจในการ  - ส ารวจความพึงพอใจในการให้ 25,000       25,000       25,000       25,000       25,000        - ความพึงพอใจ  - สามารถน าผลจากการ ส านักปลัด
บริการของ อบต. ให้บริการประชาชนของ อบต. บริการประชาชนปีละ  1 คร้ัง ในการให้บริการ ส ารวจความพึงพอใจมา

 - เพื่อน ามาประกอบการบริหาร ประชาชนที่เพิ่มขึ้น ปรับปรุงการบริหารงาน
งานของ อบต.ให้มปีระสิทธภิาพ ร้อยละ 40 ให้มปีระสิทธภิาพยิ่ง
มากยิ่งขึ้น

14 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียน  - ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      - บุคลากรได้รับ  - บุคลากรมปีระสิทธภิาพ กองการศึกษาฯ
การสอน  - ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับ การพัฒนาเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

ที่สูงขึ้น ร้อยละ 80

15 กอ่สร้าง/ปรับปรุงร้ัวศูนยเ์ด็กฯ  - เพื่อป้องกนัและดูแลเด็ก  - กอ่สร้าง/ปรับปรุงร้ัวรอบ 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      - ความปลอดภัยของ  - เด็กปลอดภัยและป้อง กองการศึกษาฯ
ศพด. จ านวน  11  แห่ง เด็กภายในศูนยคิ์ดเป็น กนัเด็กออกนอกศูนย ์

ร้อยละ 80 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
6 ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม

 6.3  แผนงานการศึกษา  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

16 ส่ือน่าเรียนน่าเล่น  - เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  - จดัซ้ือวสัดุการเรียนการสอน/ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      -มส่ืีอการเรียนการ  - พัฒนาการของเด็ก กองการศึกษาฯ
และเพื่อจดัหาส่ือการเรียนที่ ส่ือการเรียนการสอน สอนที่เหมาะสม ดีขึ้น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60
เหมาะสมและสอดคล้องกบัการ จ านวน  11  ศูนย์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ  60
จดัประสบการณ์

17 เสริมสร้างประสบการณ์เด็ก  -เพื่อจดัประสบการณ์เรียนรู้ให้  - จดักจิกรรมวนัแม่/วนัไหวค้รู/ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - เด็กเล็กมปีระสบ  - เด็กเล็กได้ร่วม กองการศึกษาฯ
แกเ่ด็กเล็ก แห่เทียนพรรษา/หนูน้อยรีไซเคิล, การณ์เรียนรู้วนัส าคัญ กจิกรรมสร้างประสบการณ์ 

 วนัพ่อ ฯลฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ  50 เพิ่มขึ้นร้อยละ 50

18 กฬีาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  - เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั  - จดัการแขง่ขนักฬีาศูนยพ์ัฒนา 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000        -เด็กเล็กมสุีขภาพและ  - เด็กเล็กมสุีขภาพและ กองการศึกษาฯ
สานสัมพันธ์ ให้แกเ่ด็กเล็กมพีัฒนาการทางกาย เด็กเล็ก พลานามยัที่ดี พลานามยัที่ดีขึ้น 

เหมาะสมตามวยั เพิ่มขึ้น ร้อยละ  50 ร้อยละ 50

19 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ชมุชน  - เพื่อจดัประสบการณ์เรียนรู้ให้  - เด็กเล็กพร้อมผู้ปกครองเขา้ร่วม 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - เด็กเล็กมี  - เด็กเล็กได้ร่วม
กจิกรรม

กองการศึกษา
แกเ่ด็กเล็ก ทัศนาศึกษาแหล่งเรียนรู้  ชมุชน ประสบการณ์ ร่วมกบัชมุชน เพิ่มขึ้น 

เรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
ร้อยละ  20 

รวม  19  โครงการ  -  - 28,108,340   28,108,340   28,745,140   28,745,140   28,745,140   142,452,100     -  - 
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
6 ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม

 6.8  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 ส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณี  -  เพื่อสนับสนุนการร่วมกจิกรรม  - จดังานประเพณีฮีล 12 ครอง 14 509,000    509,000    509,000    509,000    509,000     - ประชาชนมคีวาม  - ประชาชนได้ร่วมท า กองการศึกษา
ภูมปิัญญา/วฒันธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์วฒันธรรมสืบไป  - จดังานเฉลิมพระชนมพรรษา  พึ่งพอใจในการสืบทอด กจิกรรมศิลปะจารีต  กองสวสัดิการ

 -  เพื่อเป็นการอนุรักษ์วฒันธรรม  - จดังานวนัผู้สูงอายแุห่งชาติ จารีต ประเพณี ประเพณีส่งเสริมสืบ สังคม
ประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป  - จดังานวนัสงกรานต์ คิดเป็นร้อยละ 80 ทอดประเพณี

 - จดังานวนัลอยกระทง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
 - จดังานบุญเดือน 6
 - วนัส าคัญทางพุทธศาสนา
 - อดุหนุนปกครองอ าเภอหนอง
บัวระเหว

2 จดังานกจิกรรมวนัสตรีสากล  - เพื่อสนับสนุนการร่วมกจิกรรม  - การจดังานกจิกรรมวนัสตรีสากล 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000       - สตรีได้แสดง  - ประชาชนได้ร่วมท า กองสวสัดิการ
1  คร้ัง / ปี บทบาทในสังคม กจิกรรมร่วมกนัในชมุชน สังคม

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 และครอบครัวเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 60

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
6 ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม

 6.8  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3 จดัซ้ือวสัดุในงานฌาปณกจิ  - เพื่อเป็นการชว่ยเหลือชมุชน หมู่ที่  1- 18 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000     - ประชาชนได้รับ  - ประชาชนได้รับการ กองสวสัดิการ
ความพึงพอใจ เพิ่มขึ้น ชว่ยเหลือและให้ก าลังใจ สังคม
ร้อยละ 40 จากภาครัฐเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 40

 
4 โครงการเที่ยวชมของดีหนอง  - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนประชา  - ส่วนราชการและอปท. 5 แห่ง 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000       - มผู้ีเขา้ร่วมกจิกรรม  - เกดิการกระตุ้นเศรษฐ กองสวสัดิการ

บัวระเหวเมอืงแห่งความสุข สัมพันธผ์ลผลิตทางการเกษตร ผู้น าและประชาชนทั้ง 58 หมู่บ้าน และมผู้ีเขา้ชม กจิในพื้นที่ สังคม
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP  ของดีใน เพิ่มขึ้น ร้อยละ  50 2.มกีารพัฒนาปรับปรุง
อ าเภอหนองบัวระเหว คุณภาพของผลิตภัณฑ์
 - เป็นการรักษาวฒันธรรมประเพณี ทางการเกษตร
อนัดีงามของชาวหนองบัวระเหว

5 โครงากรอบรมคุณธรรมจริย  - เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล  - จดัท าโครงการอบรมคุณธรรมจริย ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - ร้อยละ 70 ของการ พนักงานมศิีลธรรม ส านักปลัด
ธรรมให้กบัพนักงานส่วนต าบล รักษาศิล ธรรมใน อบต.วงัตะเฆ ่18คร้ัง/ปี รักษาศิลและการท า และการรักษาศิลห้า อบต.วงัตะเฆ่

งานที่ดีขึ้นจากโครงการ มากขึ้น

รวม  5  โครงการ  -  - 1,119,000    1,119,000    1,119,000    1,119,000    1,119,000    5,595,000           -  - 
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
6 ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม

6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 ขยายเขตบริการเสียงตามสาย  - เพื่อประกาศขา่วสารให้ชาว ภายในต าบล 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000   - ประชาชนได้รับ  - เพื่อให้ประชาชนได้รับ กองชา่ง
ภายในต าบล บ้านได้ยนิชดัเจน  - กอ่สร้างหอกระจายขา่ว รู้ขอ้มลูขา่วสาร ฟังขา่วสารที่ทางราชการ

 - ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 ประกาศ เพิ่มขึ้น 
 - ขยายเขตบริการเสียงในหมู่บ้าน ร้อยละ 40

2 จดัต้ังศูนยข์อ้มลูขา่วสารต าบล  -  เพื่อให้ชาวได้รู้ขา่วสารทั่วไป  - กอ่สร้างสถานที่อา่นหนังสือพิมพ์ 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000     - ประชาชนได้รับ  - เพื่อให้ประชาชนได้รับ กองชา่ง  
 - กอ่สร้างสถานที่ประชาสัมพันธ์ รู้ขอ้มลูขา่วสาร ฟังขา่วสารที่ทางราช
หมู่บ้าน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 การประกาศเพิ่มขี้น
 - กอ่สร้างศูนยข์อ้มลูขา่วสารต าบล ร้อยละ 40

3 ปรับปรุงศูนยข์อ้มลูขา่วสาร  -  เพื่อให้ชาวได้รู้ขา่วสารทั่วไป  - ปรับปรุงสถานที่อา่นหนังสือพิมพ์ 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000     - ประชาชนได้รับ  - เพื่อให้ประชาชนได้รับ กองชา่ง
 - ปรับปรุงสถานที่ประชาสัมพันธ์ รู้ขอ้มลูขา่วสาร ฟังขา่วสารที่ทางราช
ชมุชน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 การประกาศเพิ่มขี้น

ร้อยละ 40

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็ง
6 ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม

6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

4 พัฒนาและปรับปรุงเวบ็ไซต์  - เพื่อให้บริการด้านขอ้มลูขา่วสาร  - พัฒนาและปรับปรุงเวบ็ไซต์ 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     - ประชาชนได้รับ  - เพื่อให้ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
และประชาสัมพันธก์ารด าเนินงาน ของ อบต. ทราบขอ้มลูขา่วสาร รู้ขา่วสารที่ทางราชการ
ของอบต. การด าเนินงานของ ประกาศ เพิ่มขึ้น ร้อยละ

อบต.เพิ่มขึ้น 20
ร้อยละ 20

5 ประชาสัมพันธข์า่วสารงานอบต.  - เพื่อประชาสัมพันธข์า่วมลูขา่ว  - จดัท าจดหมายขา่ว/แผ่นพับ/ 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000       - ประชาชนได้รับ  - ประชาสัมพันธข์า่ว ส านักปลัด
สารการจดัซ้ือจดัจา้ง / ผลการ เวบ็ไซต์ ฯลฯ ทราบขอ้มลูขา่วสาร ขอ้มลูขา่วสารการจดัซ้ือ
ด าเนินงาน/ การจดักจิกรรม/  - จดัท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของ จดัจา้งผลการด าเนินงาน
โครงการ/ประกาศต่างๆ งานบริการ อบต. อบต.เพิ่มขึ้น การจดัโครงการ/ประกาศ
ของ อบต.  - จดัท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 20 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20

ผลการด าเนินงานประจ าปี 
ปีละ 1 คร้ัง

รวม  5  โครงการ  -  - 2,110,000     2,110,000     2,110,000     2,110,000     2,110,000     8,440,000         -  -
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ยุทธศาสตร์ที่  7 
การพัฒนาจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

 



แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
7 ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    

7.10  แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 ปลูกจติส านึกการรักษา  - เพือ่ให้เยาวชนได้รู้จกัรักษ์ป่า  - การฝึกอบรมเยาวชนรักษ์ป่าราษฎร 150,000    150,000    100,000    100,000    100,000     - จ านวนผู้เข้า  - ประชาชนรวมกลุ่ม ส านักปลัด
ส่ิงแวดล้อม พิทักษ์ป่า ต.วงัตะเฆ่ ม.1-18  ร่วมโครงการ ช่วยกันรักษาส่ิงแวดล้อม

 - ปลูกป่า/ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพิม่ขึ้น ร้อยละ 60  เพิม่ขึ้น  ร้อยละ 60
ฯลฯ

2 จดัอบรมการป้องกันไฟป่า  - เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมส่ิงแวด  - จดัอบรมเพิม่จ านวนสมาชิกการ 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000       - ประชาชนช่วยกัน  - ประชาชนรวมกลุ่ม ส านักปลัด
ประโยชน์ร่วมกัน ป้องกันไฟป่า เฝ้าระวงัไฟป่า ช่วยกันป้องกันไฟป่า

 - ทบทวนการป้องกันไฟป่า เพิม่ขึ้น ร้อยละ 60  เพิม่ขึ้น  ร้อยละ 60

3 อนุรักษ์พันธพุืช  - เพือ่อนุรักษ์พันธพูืชทางการ  - จดักิจกรรมอบรมการขยายพันธพุืช 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000       - ประชาชนช่วยกัน  - ประชาชนรวมกลุ่ม ส านักปลัด
เกษตร  - จดักิจกรรมการเรียนรู้ทางพืชพันธุ อนุรักษ์พัธพุืชภายใน ช่วยกันอนุรักษ์พันธพุืช 

ฯลฯ ป่าชุมชน  เพิม่ขึ้น เพิม่ขึ้น  ร้อยละ 60
ร้อยละ 60

4 จดัหาพืน้ที่ส าหรับทิ้งขยะ  - เพือ่มีที่ทิ้งขยะ  หมู่ที่ 1 - 18 302,064    302,064    302,064    302,064    302,064     - มีพืน้ที่ส าหรับทิ้งขยะ  - ปริมาณขยะภายใน ส านักปลัด
 - ขุดบ่อขยะ ประชาชนมีความพึง่ ชุมชนจะลดลง
 - ก่อสร้างร้ัวรอบบ่อขยะ พอใจ ร้อยละ  60  ร้อยละ 60

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
7 ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    

7.10  แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

5 ความร่วมมือในการก าจดั  - เพือ่สามารถจดัเก็บขยะใน  - จา้งเหมาบริการจดัเก็บขยะใน 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000       - จ านวนขยะ  - ชุมชน/ตลาดสะอาด ส านักปลัดฯ
ชุมชนและบ้านเรือนประชาชน ชุมชน/ตลาด ในชุมชน/ตลาดลดลง ไม่มีขยะตกค้าง ภายใน
 -เพือ่ให้ชุมชน/ตลาด สะอาด  - จดัซ้ือถังขยะ /ถุงด า ร้อยละ 60 ตลาดปริมาณขยะลดลง 
ไม่มีขยะตกค้าง  - รณรงค์ประชาสัมพันธก์ารเก็บ ร้อยละ 60

ขยะในหมู่บ้าน  
 - กิจกรรมก าจดัขยะมูลฝอย

6 จดัซ้ือรถจดัเก็บขยะ  - เพือ่สามารถจดัเก็บขยะใน  - จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ จ านวน 1 คัน 900,000    900,000    900,000    900,000    900,000     - จ านวนขยะ  - ชุมชน/ตลาดสะอาด ส านักปลัดฯ
ชุมชนและบ้านเรือนประชาชน  - ถังขยะพลาสติก (โยธา) ในชุมชน/ตลาดลดลง ไม่มีขยะตกค้าง ภายใน

ร้อยละ 60 ตลาดปริมาณขยะลดลง 
ร้อยละ 60

7 สร้างชุมชนเกื้อกุล เพิม่พูน  - สนับสนุนการด าเนินงานและ  - หมู่ที่ 1 - 18 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     - จ านวนผู้เข้าร่วมโครง  - ชุมชนมีส่วนร่วมใน กองสวสัดิการ
น้ าใจสร้างวถิีไทยสามัคคี ขับเคล่ือนกิจกรรมการมีส่วนร่วม การเพิม่ขึ้น การก าจดัก าจดัขยะเป็นที่ สังคม

เพือ่จดักิจกรรมลงแขกลงคลอง  - จ านวนชุมชนน่าอยูน่่า  - ชุมชนสามัคคีมีภูมิทัศน์
คัดแยกขยะถนนสวยหน้าบ้าน มองเพิม่ขึ้น ในชุมชนสวยงามขึ้น
น่ามองและครัวชุมชน
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
7 ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    

7.10  แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

8 จดัซ้ือแผนโซลาเซล  - เพือ่ประหยดัพลังงาน  - จ านวน  1  แห่ง 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000   - จ านวนผู้เข้ามาเที่ยว  - ส่งเสริมให้มีการท่อง กองช่าง
ในพืน้ที่เพิม่ขึ้น 20 % เที่ยวในพืน้ที่ให้มากขึ้น

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์  - เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว  - ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000      - จ านวนผู้เข้ามาเที่ยว  - ส่งเสริมให้มีการท่อง กองช่าง
 - บ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว ในพืน้ที่เพิม่ขึ้น 20 % เที่ยวในพืน้ที่ให้มากขึ้น

10 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว  - เพือ่เพิม่รายได้ให้กับเยาวชน  - ฝึกอบรมกลุ่มเยาวชนมัคคุเทศก์ 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     - ประชาชนมีรายได้  - เยาวชนเกิดการ กองการศึกษาฯ
เชิงนิเวศน์และเชิงเกษตร  - เพือ่พัฒนาศักยภาพกลุ่มให้มี  - ฝึกอบรมกลุ่มบ้านพักในพืน้ที่ เพิม่ขึ้น  20 % รวมกลุ่มมีรายได้

11 โครงการเตาเผาขยะ  - เพือ่สามารถจดัเก็บขยะใน  - ก่อสร้างเตาเผาขยะในต าบล 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000     - จ านวนขยะ  - ชุมชน/ตลาดสะอาด กองช่าง
ชุมชนและบ้านเรือนประชาชน  - รณรงค์ประชาสัมพันธก์ารเก็บขยะ ในชุมชน/ตลาดลดลง  ไม่มีขยะตกค้าง ภายใน
 -เพือ่ให้ชุมชน/ตลาด สะอาด ในหมู่บ้าน ร้อยละ 60 ตลาดปริมาณขยะลดลง 
ไม่มีขยะตกค้าง  - กิจกรรมก าจดัขยะมูลฝอย ร้อยละ 60

ม.1 -  ม.18
12 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์  - เพือ่ให้อาสาสมัครมีความรู้เกี่ยว - ฝึกอบรมกลุ่มเยาวชนมัคคุเทศก์ 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000   - มีการรรักษาทรัพยากร - เพือ่ให้อาสาสมัคร กองส่งเสริม

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด กับการรักษาส่ิงแวดล้อม  - ฝึกอบรมกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ และรักษาส่ิงแวดล้อม มีความรู้เกี่ยวกับการรัก การเกษตร
ล้อมต าบลวงัตะเฆ่ ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ เพิม่ขึ้น ร้อยละ  60 ษาส่ิงแวดล้อมเพิม่ขึ้น

ร้อยละ  60
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
7 ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    

7.10  แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

13 โครงการปลูกป่า  - เพือ่ให้มีต้นไม้เพิม่มากขึ้น  - จดักิจกรรมปลูกป่า ฯลฯ 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000   - มีต้นไม้เพิม่ขึ้น  - เพือ่ให้มีต้นไม้เพิม่ กองส่งเสริม
มีส่ิงแวดล้อมที่ดีขึ้ร ร้อยละ  30 มากขึ้น  การเกษตร

 - มีส่ิงแวดล้อมที่ดีขึ้น
เพิม่ขึ้น ร้อยละ  60

รวม       13  โครงการ  -  - 5,282,064    5,282,064    5,232,064    5,232,064    5,232,064     -  -  -
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ยุทธศาสตร์ที ่ 8 
การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง 

 
 

 
 

 



แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่  8  การริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
8 ยุทธศาสตร์ที่  8   การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง    

8.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 ฝึกอบรมทบทวน อปพร.  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร.  - อบรม  อปพร.เพิ่มจากเดิม  50,000       50,000       100,000     100,000     100,000      - อปพร.ได้รับ  - การปฏิบัติงานของ ส านักปลัดฯ
จ านวน  60  นาย การพัฒนาทักษะ อปพร.มปีระสิทธภิาพ 
 - จดัฝึกทบทวน  อปพร.รุ่นเดิม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 เพิ่มขึ้นร้อยละ 30
จ านวน 1 คร้ัง/ปี
 - จดัซ้ือชดุฝึกและเคร่ืองแบบปฏิบัติ
งาน อปพร.

2 การรักษาความปลอดภัย  - เพื่อเพิ่มพูนประสิทธภิาพของ  - อดุหนุนส่วนราชการในการจดัต้ัง 42,800 42,800 42,800 42,800 42,800  - ประชาชนได้  -ชดุรักษาความปลอดภัย ส านักปลัดฯ
ประชาชนในการรักษาความปลอด ชดุรักษาความสงบ(ชรบ.) รับความปลอดภัย หมู่บ้านมศัีกยภาพดูแล
ภัยในหมู่บ้าน ปกครองอ าเภอฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 ความปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 60
3 ติดต้ัง กล้อง CCTV  - เพื่อความปลอดภัยในชวีติและ  - จดัซ้ือกล้อง CCTV พร้อมติดต้ัง 800,000     800,000     800,000     800,000     800,000      - เพิ่มความปลอดภัย  - ชมุชนมคีวามปลอดภัย ส านักปลัดฯ

ทรัพยสิ์น อปุกรณ์  จ านวน  10  จดุ ในพื้นที่ เพิ่มขึ้น ต่อชวีติและทรัพสินย ์
ร้อยละ  80 เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 80

4 จดัซ้ือรถ EMS  -เพื่อสามารถบริการผู้ป่วยในพื้นที่  - จดัซ้ือรถEMS  จ านวน  1  คัน 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000   - ชว่ยเหลือประชาชน  - ประชาชนได้รับการชว่ย ส านักปลัดฯ
เหตุฉกุเฉนิ ประชาชน เหลือที่รวดเร็วมากขึ้น
มคีวามพึ่งพอใจ เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

รวม  4  โครงการ  -  - 1,892,800     1,892,800     1,942,800     1,942,800     1,942,800     9,614,000            -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่  8  การริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
8 ยุทธศาสตร์ที่  8   การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง    

8.7  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร/  - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพให้กบั  - ฝึกอบรม/ศึกษา/ดูงาน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - จ านวนบุคลากร  - ผู้น า และ พนักงาน ส านักปลัดฯ
ผู้น าชมุชน เจา้หน้าที่พนักงาน สมาชกิ อบต.  - เพิ่มวสัิยทัศน์บุคลากรต่างๆ ที่มปีระสิทธภิาพ อบต. มปีระสิทธภิาพใน

คณะผู้บริหาร ผู้นน าชมุชน เยาวชน - สัมมนาทางวชิาการ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 การท างานเพิ่มขึ้น 
 -  บริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น ฯ ร้อยละ 50

2 ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของ  - เพี่อให้ประชาชนมส่ีวนร่วม  - จดัเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้ชมุชน 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000        - ประชาชนมจีติเป็น  - ประชาชนมส่ีวนร่วม ส านักปลัดฯ
ประชาชน ในการพัฒนา  อบต.  - จดักจิกรรมประชาคมหมู่บ้าน พลเมอืง  เพิ่มขึ้น กบั กจิกรรมของ อบต. กองสวสัดิการ

 - จดักจิกรรมประชาพิจารณ์ ร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 สังคม

3 ปรับปรุงอาคารสถานที่ราชการ  - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและ  - ปรับปรุงอาคารสถานที่ 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000   - ประชาชนที่มา  - ประชาชนที่มรัีบบริการ กองชา่ง
ประสิทธผิลในการท างาน  - ปรับปรุงภูมทิัศน์ทื่ท าการ รับบริการได้รับ สามารถติดต่อได้สะดวก 
 - เพื่อเฉลิมพระเกยีรติ  - กอ่สร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกยีตริ ความสะดวก เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 60

โนนส าราญ,ท่าโป่ง ร้อยละ 60
 - กอ่สร้างห้องประชมุสภาฯ
ฯลฯ

4 จดัซ้ือวสัดุ /ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เพื่อเพิ่มสวสัดิภาพในการปฎิบัติ  - จดัซ้ือวสัดุ / ครุภัณฑ์ส านักงาน 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      -  ระสิทธภิาพใน  - การปฏิบัติงานมี ทุกส่วน
งานส่วนต าบล  - วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ปฏิบัติงานของ ประสิทธภิาพและเกดิ ราชการ

 - วสัดุคอมพิวเตอร์ บุคลากร เพิ่มขึ้น ประสิทธผิลเพิ่มขึ้น 
 - ตู้เกบ็เอกสาร แบบประตู 2 บาน ร้อยละ 60 ร้อยละ 60

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่  8  การริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
8 ยุทธศาสตร์ที่  8   การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง    

8.7  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

5 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  - เพื่อปลูกฝังจติส านึกการยดึมั่น 1. ผู้บริหาร, สมาชกิสภาฯ ,พนักงาน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - บุคลากรมจีติ  - บุคลากรมจีติส านึกที่ดี ส านักปลัดฯ
บุคลากร ในคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือ ส่วนต าบล  และพนักงานจา้ง ส านึกคุณธรรมจริยธรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม

สัตยสุ์จริต การมจีติสาธารณะ 2. จดัท าประกาศคุณธรรมจริยธรรม ของขา้ราชการและ ของการเป้นขา้ราชการ
ตามจรรยาบรรณของขา้ราชการ ของบุคลากรในส านักงาน อบต. และนักการเมอืง และนักการเมอืงที่ดี 
และนักการเมอืง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 ขึ้นร้อยละ 20

6 ตรวจสุขภาพประจ าปี  - เพื่อให้บุคลากรมสุีขภาพแขง็แรง1. ผู้บริหาร, สมาชกิสภาฯ พนักงาน 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000        - บุคลากรมสุีขภาพ บุคลากรมสุีขภาพแขง็แรง ส านักปลัดฯ
มศัีกยภาพ พร้อมให้บริการ ส่วนต าบลและพนักงานจา้ง ร่างกายแขง็แรง มศัีกยภาพ พร้อมให้
ประชาชน  2. เด็กเล็กในศูนยพ์ัฒนาฯ มศัีกยภาพ ร่างกาย บริการประชาชน เพิ่มขึ้น

จ านวน  11 แห่ง ตรวจสุขภาพ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 ร้อยละ 60
1 คร้ัง/ปี

7 จดัต้ังศูนยด์ ารงธรรม  -เพื่อเป็นศุนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข์  - จดัต้ังศุนยด์ ารงธรรม 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      - ประชาชนได้รับ  - ประชาชนมทีี่รับบริการ ส านักปลัดฯ
เบาะแสการกระท าความผิด ฯ การบริการ เพิ่มขึ้น สามารถติดต่อได้สะดวก 

 ร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 60

8 โครงการส่งเสริมท้องถิ่น  - เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน  - คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจา้ง 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - ลดการทุจริต  - ปลดการกระท าการ ส านักปลัดฯ
ปลอดการทุจริต ท้องถิ่น  ปลอดการทุจริตใน  ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในหน่วยงาน เพิ่มขึ้น ทุจริตร้อยละ 60

หน่วยงาน ร้อยละ 50
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่  8  การริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
8 ยุทธศาสตร์ที่  8   การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง    

8.7  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

9 จดัท าโครงการตามนโยบาย  - เพื่อปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ 1.จดัท าโครงการตามหนังสือเร่งด่วน 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - เพื่อตอบสนอง ได้ปฏิบัติตามหนังสือ ทุกส่วนราชการ
ของรัฐ และนโยบายของรัฐที่เร่งด่วน 2.จดัท าโครงการตามนโยบายของรัฐ นโยบายของรัฐให้ได้ ส่ังการและนโยบายของรัฐ

ที่มคีวามเร่งด่วน ร้อยละ  100 ร้อยละ  100

10 อบต. สัญจร  - เพื่อรับทราบปัญหาและความ  - บูรณาการกบัส่วนราชการ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000        - ประชาชนมี  - สามารถแกไ้ขปัญหา กองคลัง
เดือดร้อนของประชาชน  - ออกบริการจดัเกบ็ภาษี ความพึงพอใจ และความเดือดร้อนของ

 - จดักจิกรรมให้ความรู้เร่ืองภาษี เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 40

11 จดัท าแผนยทุธศาสตร์  - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและ  - แผนชมุชน/ แผนการศึกษา/ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - ประชาชนมี  - ขั้นตอนการท างานเป็น ส านักปลัดฯ
/แผนพัฒนาต าบล ประสิทธผิลในการท างาน แผนด าเนินงาน/แผนสิทธมินุษยชน ความพึงพอใจ ขั้นตอน เป็นระเบียบ 
/แผนสิทธมินุษยชน /แผนพัฒนาต าบล เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 แกไ้ขปัญหาตรงจดุ 

เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 40

12 ศูนยข์อ้มลูขา่วสารการจดั  -  เพื่อให้ประชาชนมส่ีวนร่วม  - อดุหนุนศูนยข์อ้มลูขา่วสารจดัซ้ือ 65,700       65,700       65,700       65,700       65,700        - ประชาชนได้  - ประชาชนรับรู้ขอ้มลู ส านักปลัดฯ
ชอ้จดัจา้ง ในการตรวจสอบการด าเนินงาน จดัจา้งอ าเภอโดยต้ังงบประมาณ รับรู้ขา่วสารเพิ่ม ขา่วสารในการด าเนิน

 อบต. อดุหนุนให้ทต.โคกสะอาด ขึ้น ร้อยละ  40 อบต.เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่  8  การริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
8 ยุทธศาสตร์ที่  8   การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง    

8.7  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

13 ท้องถิ่นไทยใสสะอาด  - เพื่อการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสาร  - จดักจิกรรมเผยแพร่การจดัซ้ือ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000        - ประชาชนได้รับ  - การท างานของ อบต. ส านักปลัดฯ
ทาง อบต. จดัจา้ง รู้การจดัซ้ือจดัจา้ง สามารถตรวจสอบได้

 - จดัท ารายงานทางการเงินทุกส้ิน เพิ่มขึ้น ร้อยละ  40 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40
ปีงบประมาณ
 -ประชาสัมพันธง์านกอ่สร้างในพื้นที่

14 ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของ  -  เพื่อส่งเสริมการสีส่วนร่วมของ  - การกอ่ต้ังสภาเด็กและเยาวชน 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - เยาวชนได้มี  - เด็กและเยาวชนได้มี กองสวสัดิการ
เด็กเยาวชน เด็กและเยาวชน จ านวน  1  แห่ง ส่วนร่วมเพิ่มขึ้น ส่วนร่วมและได้รับค า สังคม

 - การจดัต้ังศูนยบ์ริการที่เป็นมติร ร้อยละ  60 ปรึกษาเพิ่มขึ้น 
กบัเยาวชน ร้อยละ  60

15 การรังวดัแบ่งแยกแนวเขตต าบล - เพื่อการบ่งชี้แนวเขตที่ชดัเจน  - วดัแนวเขตในต าบล  หมู่ 1-18 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000        - มแีนวเขตที่ระบุชดัเจน - องค์กรชมุชนและภาค กองชา่ง
ประชาชนมคีวาม รัฐมส่ีวนร่วมในการดู
พึ่งพอใจ ร้อยละ 50 รักษาแนวเขต เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  50
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่  8  การริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
8 ยุทธศาสตร์ที่  8   การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง    

8.7  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

16 ยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาล  - เพื่อการบริหารจดัการ  - ยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาล 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000   - ได้งบประมาณ  - ได้รับงบประมาณ ส านักปลัดฯ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 จดัสรรเพิ่มขึ้น

 ร้อยละ 70
17 ปรับปรุงศูนยด์ ารงธรรม  - เพื่อรับร้องเรียนเร่ืองราวร้องทุก  - อบต.วงัตะเฆ่ 3,000         3,000         3,000         3,000         3,000          - ได้งบประมาณ  -ได้รับงบประมาณจดัสรร ส านักปลัดฯ

อบต.วงัตะเฆ่ ในต าบล เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70

18 โครงการป้องกนัผลประโยชน์  - เพื่อแกไ้ขปัญหาในการรักษา  - ประชาชนในต าบลวงัตะเฆ่ 40,000       40,000       40,000       40,000       40,000        - ประชาชนได้รับ  - ประชาชนได้รับความ ส านักปลัดฯ
ทับซ้อน ผลประโยชน์ ประโยชน์เพิ่มขึ้น เป็นธรรมเพิ่มขึ้น

ร้อยละ  50 ร้อยละ  60
19 โครงการส่งเสริมท้องถิ่น  - เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน  - โครงการบริหารงานตามหลัก 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - ลดการทุจริตใน  - ปลดการกระท าการ ส านักปลัดฯ

ปลอดการทุจริต ท้องถิ่นปลอดการทุจริตใน ธรรมมาภิบาล หน่วยงานเพิ่มขึ้น ทุจริต  ร้อยละ  60
หน่วยงาน  - โครงการสร้างจติส านึกและความ ร้อยละ  50

ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
20 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ  - จดัซ้ือวสัดุต่าง ๆ ในส านักงาน 900,000     900,000     900,000     900,000     900,000      - ประสิทธภิาพในการ  - การปฏิบัติงานมี ทุกส่วนราชการ

งาน ฯลฯ ปฏิบัติงานของบุคลากร ประสิทธภิาพและ
เพิ่มขึ้น  ร้อยละ  60 ประสิทธผิลเพิ่มขึ้น

ร้อยละ  60
รวม  20  โครงการ  -  - 4,818,700   4,818,700   4,818,700   4,818,700   4,818,700   24,093,500          -  -
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่  8  การริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
8 ยุทธศาสตร์ที่  8   การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง    

8.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการกอ่สร้างหอประชมุ  - เพื่อเป็นสถานที่ประชมุจดั  - สร้างหอประชมุภายในต าบล 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000   - ประชาชนมี  - สามารถแกไ้ขปัญหา กองชา่ง
ต าบล (อาคารโดม) กจิกรรมต่างๆ วงัตะเฆ่ ความพึงพอใจ และความเดือดร้อนของ

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 ประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 40

2 กอ่สร้างอาคารสถานที่ราชการ  - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและ  - สร้างอาคาร อบต. 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000   - ประชาชนที่มา  - ประชาชนที่มรัีบบริการ กองชา่ง
ประสิทธผิลในการท างาน  - กอ่สร้างส่ิงปลูกสร้างภายในต าบล รับบริการได้รับ สามารถติดต่อได้สะดวก 

 ฯลฯ  ความสะดวก เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 60
ร้อยละ 60

รวม  2 โครงการ  -  - 10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000   50,000,000             -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่  9 
การพัฒนาดา้นการเกษตร 

 
 

 
 

 



แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
9 ยุทธศาสตร์ที่  9   การพัฒนาด้านการเกษตร

9.10  แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 ส่งเสริมอาชีพการเกษตร  - เพือ่ลดค่าใช้จา่ยในการซ้ือ  - จดัอบรมการผลิตปุย๋อินทรีย์/ 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000    - ประชาชนมีรายได้  - ลดค่าใช้จา่ยในการซ้ือ ส านักปลัดฯ
ปุย๋เคมี ปุย๋ชีวภาพ จากการเกษตรเพิม่ขึ้น ปุย๋เคมีเกษตรกรมีรายได้
 - เพือ่เพิม่รายได้ให้แก่เกษตรกร  -จดัอบรมการตรวจสอบคุณภาพดิน ร้อยละ 70  เพิม่ขึ้นร้อยละ 70
เพือ่ลดค่าใช้จา่ย  - จดัอบรม/ศึกษาดูงานแหล่ง

เรียนรู้ทางการเกษตร
 - จดัอบรมการปลูกพืชเศรษฐกิจ

2 ก่อสร้างอาคารทางการเกษตร  - เพือ่ให้เกษตรกรได้แลกเปล่ียน  - ก่อสร้างอาคารผลิตและเก็บ 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000    - เกษตรกรมีความรู้  - เกษตรกรมีความรู้และ กองช่าง
เรียนรู้ ปุย๋อินทรีย/์ชีวภาพ เพิม่ขึ้น ร้อยละ 60 สามารถพัฒนาตนเองใน

 - ก่อสร้างศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยี การท างานการเกษตร
ทางการเกษตร เพิม่ขึ้น  ร้อยละ 50

3 ปรับปรุงตาชั่งกลาง  -เพือ่ช่วยเหลือราคามันสัมปะหลัง - จ านวน  1  แห่ง 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      - ประกันราคามัน  - กลุ่มเกษตรกรที่ปลูก กองช่าง
ประจ าต าบล และพืชผลทางการเกษตร ให้สูงขึ้น ส าปาหลังที่รัฐจดัหา มันสัมประหลังมีการ

ให้ประชาชนพึง่พอใจ ประกันราคาที่รัฐจดัหา
เพิม่ขึ้น ร้อยละ 30 ให้เพิม่ขึ้น  ร้อยละ 30

4 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ/  - เพือ่ส่งเสริมให้เกษตรกรเกิด  - หมู่ที่  1 -18 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - เกษตรกรรวมกลุ่ม  - กลุ่มเกษตรกรรู้จกัการ กองสวสัดิการ
วสิาหกิจชุมชน การรวมกลุ่ม แชร์ประสบการณ์ บริหารงบประมาณ สังคม

เพิม่ศักยภาพมากขึ้น มีศักยภาพเพิม่ขึ้น  
ร้อยละ 50 ร้อยละ 50

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
9 ยุทธศาสตร์ที่  9   การพัฒนาด้านการเกษตร

9.10  แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

5 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ/  - เพือ่ส่งเสริมให้เกษตรกรเกิด  - หมู่ที่  1 -18 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - เกษตรกรรวมกลุ่ม  - กลุ่มเกษตรกรรู้จกัการ กองสวสัดิการ
วสิาหกิจชุมชน การรวมกลุ่ม แชร์ประสบการณ์ บริหารงบประมาณ สังคม

เพิม่ศักยภาพมากขึ้น มีศักยภาพเพิม่ขึ้น  
ร้อยละ 50 ร้อยละ 50

6 โครงการตลาดชุมชน  - เพือ่เพิม่รายได้ให้แก่เกษตรกร  - เพือ่ให้มีตลาดเป็นศูนยก์ลาง 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000    - ประชาชนมีรายได้  - ประชาชนมีความพอใจ ส านักปลัดฯ
เพือ่ส่งเสริมการเกษตร ในการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร จากการเกษตรเพิม่ขึ้น จากการจ าหน่ายสินค้า กองส่งเสริม
ระดับต าบล ร้อยละ 70 เพิม่ขึ้นร้อยละ 70 การเกษตร

7 โครงการก่อสร้างศูนยป์ระสาน - เป็นสถานที่ประสานงาน  - ก่อสร้างศูนยป์ระสานงาน 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000    - ประชาชนมี  -  สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
งาน เทคโนโลยี เกี่ยวกับการการเกษตร ความพึงพอใจเพิม่ขึ้น และความเดือดร้อน กองส่งเสริม
 เพือ่การเกษตร  ร้อยละ 40 ของประชาชนเพิม่ขึ้น การเกษตร

ร้อยละ 40

8 ปรับปรุงตาชั่งกลาง  -เพือ่ช่วยเหลือราคามันสัมปะหลัง - จ านวน  1  แห่ง 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      - ประกันราคามัน  - กลุ่มเกษตรกรที่ปลูก กองช่าง
ประจ าต าบล และพืชผลทางการเกษตรให้สูงขึ้น ส าปาหลังที่รัฐจดัหา มันสัมประหลังมีการ

ให้ประชาชนพึง่พอใจ ประกันราคาที่รัฐจดัหา
เพิม่ขึ้น ร้อยละ 30 ให้เพิม่ขึ้น  ร้อยละ 30
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แบบ  ผ.02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด  ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
9 ยุทธศาสตร์ที่  9   การพัฒนาด้านการเกษตร

9.10  แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

9 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ/วสิาหกิจ  - เพือ่ส่งเสริมให้เกษตรกรเกิด  - หมู่ที่  1 -18 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - เกษตรกรรวมกลุ่ม  - กลุ่มเกษตรกรรู้จกัการ กองส่งเสริม
ชุมชน การรวมกลุ่ม แชร์ประสบการณ์ บริหารงบประมาณ การเกษตร

เพิม่ศักยภาพมากขึ้น มีศักยภาพเพิม่ขึ้น  
ร้อยละ 50 ร้อยละ 50  

10 โครงการพัฒนาพันธุ์พืชระดับ  - เพือ่เพิม่รายได้ให้แก่เกษตรกร  - เพือ่ให้มีความต้องการของตลาด 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      - ประชาชนมีรายได้จาก - ประชาชนมีความพึง
ต าบล การเกษตรเพิม่ขึ้น พอใจจากการจ าหน่าย

ร้อยละ  70 สินค้าเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ  70

รวม 10  โครงการ  -  - 5,400,000     5,400,000     5,400,000     5,400,000     5,400,000     27,000,000                    -  -
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชุมชน 
 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัตะเฆ่   

อ าเภอหนองบวัระเหว  จงัหวดัชยัภูมิ 
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แบบ  ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. กอ่สร้างถนนลาดยางวงัตะเฆ ่หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายแยกถนน225ถงึบ้านนางทองใบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 600 เมตร กวา้ง 4 เมตร เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ
ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

2. กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนายสุนีถงึบ้านนางอวยพร 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 เมตร กวา่ง 4 เมตร เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

3. กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนายค ามถีงึบ้านนางอวยพร 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

    3. ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
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แบบ  ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3. ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

4. กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนายอดุรถงึบ้านนายกร 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 150 เมตร กวา้ง 4 เมตร เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

5. กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 .   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนายแสงถงึบ้านนางมติร 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 150 เมตร เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

กวา้ง 3.5 เมตร ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

6. กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนายวหิารถงึบ้านนายพยอม 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง  
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 70 เมตร เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

กวา้ง 4 เมตร ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  
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แบบ  ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3. ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

7. กอ่สร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนางอวยพรถงึอา่งเกบ็น้ า 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร บ้านแจง้วงัทอง เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

กวา้ง 4 เมตร ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
ระยะทาง 200 เมตร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

8. ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้าน นางสมบูรณ์ ถงึ 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร บ้าน นางทองมว้น เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

 ระยะทาง 200 เมตร กวา้ง 4 เมตร ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

9. ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนางประนอมถงึบ้านนางค าบู่ 200,000  200,000  200,000  100,000  100,000  -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยาะทาง 50 เมตร กวา้ง 4 เมตร เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  
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แบบ  ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3. ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

10. กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนายออ๊ดถงึบ้านนายอดุร 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (โคกอเีล้ิง) เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

ระยะทาง 200 เมตร ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
กวา้ง 4 เมตร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

11. กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม บ้านนางปารินทร์ถงึฝายน้ าล้น 200,000  200,000  200,000  100,000  100,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 100 เมตร เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

กวา้ง 4 เมตร ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

12 ถนน คสล. หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนางค าผองถงึบันใดขึ้นวดั 200,000  200,000  200,000  100,000  100,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ป่าภุเขาทอง เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

ระยะทาง 100 เมตร ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
กวา้ง 4 เมตร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  
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แบบ  ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3. ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายห้วยโป่งเกตุ - 82,000    82,000    82,000    82,000    82,000     -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะพานเชี่อมหนองไมแ้กน่ เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

ระยะทาง 50 ม. กวา้ง 4 ม. ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายถ้ าค้างคาว - ไร่นายสุพจน์ 82,000    82,000    82,000    82,000    82,000     -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 50 ม. กวา้ง 4 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

หนา 0.15 ม. ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

15 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายถ้ าค้างคาว - ไร่นายเคน 82,000    82,000    82,000    82,000    82,000     -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 50 ม. กวา้ง 4 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

หนา 0.15 ม. ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  
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แบบ  ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3. ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

16 ถนนลูกรัง หมู่ที่ 3   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายห้วยดินดาด - ไร่นางคราญ 150,000  150,000  150,000  150,000  150,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 5  ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

หนา 0.2 ม. ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

17 ถนนลูกรัง หมู่ที่ 3   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายถ้ าค้างคาว - ไร่นายกองแสง 250,000  250,000  250,000  250,000  250,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง 5  ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

หนา 0.2 ม. ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

18 ถนนลูกรัง หมู่ที่ 3   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายถ้ าค้างคาว - ไร่นายสวสัด์ิ 250,000  250,000  250,000  250,000  250,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง 5  ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

หนา 0.2 ม. ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  
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แบบ  ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3. ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

19 ถนนลูกรัง หมู่ที่ 3   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม ถ้ าค้างคาว - ไร่นายสุรินทร์ 250,000  250,000  250,000  250,000  250,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง 5  ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

หนา 0.2 ม. ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

20 ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม ไร่นายบุญท าถงึไร่นายสนอง 200,000  200,000  200,000  100,000  100,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 เมตร เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

กวา้ง 5 เมตร ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ 
 

21 ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม คุ้มน้อยป่าชา้ถงึ ถนน 225 200,000  200,000  200,000  100,000  100,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 เมตร เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

กวา้ง 5 เมตร ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  
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แบบ  ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3. ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

22 ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม บ้านนายหนูถงึไร่ ศิริกานดา 200,000  200,000  200,000  100,000  100,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 เมตร เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

กวา้ง 4 เมตร ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

23 ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม ไร่นายบุญท าถงึไร่นายสนอง 200,000  200,000  200,000  100,000  100,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 เมตร เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

กวา้ง 5 เมตร ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

24 ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม คุ้มน้อยป่าชา้ถงึ ถนน 225 200,000  200,000  200,000  100,000  100,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 เมตร เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

กวา้ง 5 เมตร ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

 3-9/8



แบบ  ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3. ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

25 ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม บ้านนายหนูถงึไร่ ศิริกานดา 200,000  200,000  200,000  100,000  100,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 300 เมตร เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

กวา้ง 4 เมตร ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

26 ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายไร่นาย อนันต์ ถงึไร่ นายค าภีร์ 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 เมตร เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

กวา้ง 5 เมตร ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

27 ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม ไร่นางสัมฤทธถ์งึบ้านโนนส าราญ 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 200,000 เมตร เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

กวา้ง 5 เมตร ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

 3-9/9



แบบ  ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3. ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

28 ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม ฝายน้ าล้นถงึคลองอสีานเขยีว 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 เมตร เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

กวา้ง 5 เมตร ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

29 ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายถ้ าค้างคาว - ไร่นางสายทอง 250,000  250,000  250,000  250,000  250,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 5 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

หนา 0.15 ม. ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

30 ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายถ้ าค้างคาว - ไร่นางนงคราญ 250,000  250,000  250,000  250,000  250,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม. กวา้ง 4 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

หนา 0.2 ม. ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

 3-9/10



แบบ  ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3. ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

31 ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายบ้านนายพรม - ไร่นายสงวน 250,000  250,000  250,000  250,000  250,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 ม. กวา้ง 4 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

หนา 0.2 ม. ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

32 ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายไร่นายบุญถิ่น - ไร่นายสุธรรม 250,000  250,000  250,000  250,000  250,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 5 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

หนา 0.15 ม. ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

33 ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายไร่นายบุญถิ่น - นายสุพจน์ 250,000  250,000  250,000  250,000  250,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 5 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

หนา 0.15 ม. ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

 3-9/11



แบบ  ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3. ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

34 ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายไร่นายเคน - ไร่นายสุพจน์ 250,000  250,000  250,000  250,000  250,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

หนา 0.2 ม. ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ  

35 ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3   - เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สายไร่นายบุญถิ่น - นายปรีชา 250,000  250,000  250,000  250,000  250,000   -  จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. กวา้ง 4 ม. เพิ่มขึ้นประชาชนม ี สะดวก รวดเร็วในการ

หนา 0.2 ม. ความพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตร และ

ประชาชนมคีวามพึง
พอใจในโครงการ
  

รวม 35  โครงการ  -  - 1,750,000  1,750,000  1,750,000  1,750,000  1,750,000  8,750,000                   -  -
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ยุทธศาสตร์ที่  4 
การพัฒนาแหล่งน ้า 

 
 

 



แบบ  ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้้า

                                                                                                                         4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 ฝายเกบ็น้้าเชยีงทา หมู่ที่ 3  - เพื่อให้มนี้้าใชเ้พียงพอต่อ ฝายเกบ็น้้า ล้าเขยีงทา 1 แห่ง 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000    - จา้นวนครัวเรือน  - ประชาชนมนี้้า ส้าหรับ กองชา่ง
ความต้องการของราษฎร ที่มนี้้าส้าหรับอปุโภค อปุโภคบริโภค เพิ่มขึ้น 

บริโภคเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40
ร้อยละ 40

2 ขดุลอกสระสาธารณะ หมู่ที่ 3  - เพื่อให้มนี้้าใชเ้พียงพอต่อ ขดุลอกสระสาธารณะบ้านนางอาน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000    - จา้นวนครัวเรือน  - ประชาชนมนี้้า ส้าหรับ กองชา่ง
ความต้องการของราษฎร ที่มนี้้าส้าหรับอปุโภค อปุโภคบริโภค เพิ่มขึ้น 

บริโภคเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40
ร้อยละ 40

3 ขดุลอกสระโปร่งเกตุ หมู่ที่ 3  - เพื่อให้มนี้้าใชเ้พียงพอต่อ ขดุลอกสระโปร่งเกตุ  1 แห่ง 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000    - จา้นวนครัวเรือน  - ประชาชนมนี้้า ส้าหรับ กองชา่ง
ความต้องการของราษฎร ที่มนี้้าส้าหรับอปุโภค อปุโภคบริโภค เพิ่มขึ้น 

บริโภคเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40
ร้อยละ 40

4 ขดุลอกล้าห้วยเชยีงทา หมู่ที่ 3  - เพื่อให้มนี้้าใชเ้พียงพอต่อ ขดุลอกล้าห้วยเชยีงทา 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - จา้นวนครัวเรือน  - ประชาชนมนี้้า ส้าหรับ
ความต้องการของราษฎร ที่มนี้้าส้าหรับอปุโภค อปุโภคบริโภค เพิ่มขึ้น 

บริโภคเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40
ร้อยละ 40

รวม 4 โครงการ  -  - 2,200,000   2,200,000   2,200,000   2,200,000   2,200,000   11,000,000                 -  -

(พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น้ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนต้าบลวังตะเฆ่  อ้าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.2566 - 2570) 
ส าหรบั  โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัตะเฆ่  อ าเภอหนองบวัระเหว  จงัหวัดชยัภมูิ 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 

การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 



แบบ ผ.02/2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 กอ่สร้างถนนลาดยาง  - เพื่อพัฒนาระบบ  - สายถนน  225 บ้านหัวสะพาน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง

คมนาคมการขนส่ง  ถงึ ต าบลห้วยแย้  เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ
ผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500,000.ม.กวา้ง 4 ม.  มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน
พิกดั มคีวามพึงพอใจในโครง 

การเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

 2 กอ่สร้างถนนลาดยาง  - เพื่อพัฒนาระบบ  - สายบ้านหัวสะพาน ถงึ บ้านบุ่ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
คมนาคมการขนส่ง เวยีน ต าบลโปร่งนก  เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ
ผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500,000.ม.กวา้ง 4 ม. มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน
พิกดั  มคีวามพึงพอใจในโครง 

การเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

3 กอ่สร้างถนนลาดยาง  - เพื่อพัฒนาระบบ  - สายบ้านวงักะทะ  ถงึ  บ้านบุ่ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
คมนาคมการขนส่ง เวยีน ต าบลโปร่งนก เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ
ผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500,000.ม.กวา้ง 4 ม. มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน
 พิกดั มคีวามพึงพอใจในโครง 

การเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
     3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
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แบบ ผ.02/2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
     3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน

4 ซ่อมแซมถนนลาดยาง  - เพื่อพัฒนาระบบ  - สายถนน  225 ถงึ สะพานบ้าน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
คมนาคมการขนส่ง วงัอา้ยจดี เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ
ผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500,000.ม.กวา้ง 4 ม. มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน
พิกดั มคีวามพึงพอใจในโครง 

การเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

5 ถนนแอสฟัลท์ติก  - เพื่อพัฒนาระบบ  - สายหลัง รร.บ้านวงัอา้ยจดี  ถงึ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
คมนาคมการขนส่ง วดัป่าโนนมว่ง   เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ
ผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500,000.ม.กวา้ง 4 ม. มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน
พิกดั มคีวามพึงพอใจในโครง 

การเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

6 ถนนแอสฟัลท์ติก  - เพื่อพัฒนาระบบ  - สายบ้านโนนส าราญ ถงึ บ้านแจง้ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
คมนาคมการขนส่ง ใหญ่  ต าบลห้วยแย้ เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ
ผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500,000.ม.กวา้ง 4 ม. มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน
พิกดั มคีวามพึงพอใจในโครง 

การเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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แบบ ผ.02/2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
     3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน

9 ถนนแอสฟัลท์ติก  - เพื่อพัฒนาระบบ  - สายบ้านวงัอา้ยจดี ถงึ บ้านหนอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง  
คมนาคมการขนส่ง ไมแ้กน่ ต าบลโปร่งนก เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ
ผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง 500,000.ม.กวา้ง 4 ม. มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า

หนา 0.15 ม.  เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน
พิกดั มคีวามพึงพอใจในโครง 

การเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

10 กอ่สร้างสะพานลอย  - เพื่อพัฒนาระบบ  - สะพานลอยหน้า รร.บ้านท่าโป่ง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000  - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
คมนาคมการขนส่ง เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก  และมคีวาม
ผลผลิตทางการเกษตร มคีวามพึงพอใจ ปลอดภัยในการขา้มถนน

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

11 ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอส  - เพื่อความสะดวกใน  - ซ่อมสร้างถนน คสล. สายถนน 3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000     - ประชาชนมคีวามพึง  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง
ฟัสลท์ติก การสัญจรของประชาชน 225 บ้านวงัตะเฆ ่หมู่ที่  1  ถงึ พอใจเพิ่มขึ้น สะดวก รวดเร็วในการ

บ้านแจง้วงัทอง  หมู่ที่  12 ร้อยละ 80 เดินทางและขนส่งสินค้า
ระยะทาง 10 กม. กวา้ง 8 ม. ทางการเกษตรประชาชน
หนา 0.05 ม. มคีวามพึงพอใจในโครง 
พิกดั การเพิ่มขึ้น 
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แบบ ผ.02/2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
     3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน

12 กอ่งสร้างผิวทางแอสฟัลติกค์  - เพื่อความสะดวกใน  - สายบ้านส านักตูมกา  หมู5่ 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000  - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง 
คอนกรีต หมู่ 5 การสัญจรของประชาชน ระยะทาง 6000  ม. กวา้ง  6 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ อบต.วงัตะเฆ่  

หนา  0.05  ม. มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 พิกดั เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน

มคีวามพึงพอใจในโครง  
การเพิ่มขึ้น 

13 กอ่งสร้างผิวทางแอสฟัลติกค์  - เพื่อความสะดวกใน  - สายบ้านส านักตูมกา ถงึ 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000  - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง 
คอนกรีต  หมู่ 5 การสัญจรของประชาชน ห้วยแย ้หมู่ 9 เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ อบต.วงัตะเฆ่

ระยะทาง  6000  ม. กวา้ง 6 ม.  มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
หนา  0.05  ลบ.ม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน
พิกดั มคีวามพึงพอใจในโครง 

การเพิ่มขึ้น 

14 กอ่สร้างผิวทางแอสฟัลติกค์  - เพื่อความสะดวกใน  - สายบ้านหัวสะพาน ถงึ บ้านแจง้ 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000  - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง 
คอนกรีต  หมู่ 6 การสัญจรของประชาชน วงัทอง  หมู่ที่ 12 เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ อบต.วงัตะเฆ่

ระยะทาง 4000 ม. กวา้ง  6 ม. มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
หนา  0.05  ม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน
พิกดั มคีวามพึงพอใจในโครง 

การเพิ่มขึ้น 
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แบบ ผ.02/2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
     3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน

15 กอ่สร้างผิวทางแอสฟัลติกค์  - เพื่อความสะดวกใน  - บ้านหัวสะพาน ถงึบ้านส านักตูมกา 24,000,000 24,000,000 24,000,000 9,900,000    9,900,000     - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง 
คอนกรีต  หมู่ 6 การสัญจรของประชาชน ระยะทาง  6000 ม. กวา้ง 6 ม.  เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ อบต.วงัตะเฆ่

หนา  0.05 ม. มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
พิกดั เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน

มคีวามพึงพอใจในโครง 
การเพิ่มขึ้น 

16 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกค์  - เพื่อความสะดวกใน  - สายถนนบ้านโนนส าราญ ถงึ 48,000,000 48,000,000   48,000,000   48,000,000   48,000,000    - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง 
คอนกรีต  หมู่ 7 การสัญจรของประชาชน บ้านแจง้ใหญ่  ต าบลห้วยแย้ เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ อบต.วงัตะเฆ่

ระยะทาง 12,000 ม.กวา้ง 6 ม.  มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 หนา  0.05 ม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน

พิกดั มคีวามพึงพอใจในโครง 
การเพิ่มขึ้น 

17 กอ่สร้างผิวทางแอสฟัลติกค์  - เพื่อความสะดวกใน  - สาบ้านยปากดง  ถงึ บ้านหลังสัน 44,000,000 44,000,000 44,000,000 44,000,000 44,000,000  - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง 
คอนกรีต  หมู่ 9 การสัญจรของประชาชน ระยะทาง 11,000  ม.กวา้ง 6 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ อบต.วงัตะเฆ่

 หนา  0.05  ม. มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
พิกดั เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน

มคีวามพึงพอใจในโครง 
การเพิ่มขึ้น 
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แบบ ผ.02/2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
     3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน

18 กอ่สร้างผิวทางแอสฟัลติกค์  - เพื่อความสะดวกใน  - สายบ้านปากดง  หมู่ที่  11  8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000     - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง 
คอนกรีต  หมู่ 11 การสัญจรของประชาชน ระยะทาง  2,000 ม. กวา้ง 6 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ อบต.วงัตะเฆ่

 หนา  0.05  ม. มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
พิกดั เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน

มคีวามพึงพอใจในโครง 
การเพิ่มขึ้น 

19 กอ่สร้างผิวทางแอสฟัลติกค์  - เพื่อความสะดวกใน  - สายจากอทุยานแห่งชาติไทรทอง  13,300,000 13,300,000 13,300,000 13,300,000 13,300,000  - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง 
คอนกรีต  หมู่ 11 การสัญจรของประชาชน ถงึ  บ้านปากดง เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ อบต.วงัตะเฆ่

ระยะทาง 11,000 ม. กวา้ง 6 ม. มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 หนา  0.05  ม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน
(ทล.225-อทุยาน = 2,700,000) มคีวามพึงพอใจในโครง 
พิกดั การเพิ่มขึ้น 

20 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกค์  - เพื่อความสะดวกใน สายบ้านวงัตะเฆ ่ถงึ บ้านแจง้วงัทอง 8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000     - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง 
คอนกรีต หมู่ 12 การสัญจรของประชาชน ระยะทาง 2,000  ม. กวา้ง 6 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ อบต.วงัตะเฆ่

 หนา  0.05 .ม. มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
พิกดั เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน

มคีวามพึงพอใจในโครง 
การเพิ่มขึ้น 
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แบบ ผ.02/2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
     3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน

21 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกค์คอนกรีต หมู่ 12 - เพื่อความสะดวกใน  - สายบ้านแจง้วงัทอง ถงึ 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000  - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง 
การสัญจรของประชาชน บ้านดอกกอก  ต าบลโคกสะอาด เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ อบต.วงัตะเฆ่

ระยะทาง 3,500 ม. กวา้ง 6 ม.  มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
หนา  0.05  ม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน
พิกดั มคีวามพึงพอใจในโครง 

การเพิ่มขึ้น 

22 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกค์  - เพื่อความสะดวกใน  -  สายบ้านวงัอดุม 8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000     - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง 
คอนกรีต  หมู่ 13 การสัญจรของประชาชน ระยะทาง 2,000  ม. กวา้ง 6 ม.  เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ อบต.วงัตะเฆ่

หนา  0.05  ม. มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
พิกดั เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน

มคีวามพึงพอใจในโครง 
การเพิ่มขึ้น 

23 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกค์  - เพื่อความสะดวกใน  - สายบ้านวงักะทะ 8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000     - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง 
คอนกรีต หมู1่4 การสัญจรของประชาชน ระยะทาง  2,000 ม. กวา้ง 4 ม.  เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ อบต.วงัตะเฆ่

หนา  0.15 ม. มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
พิกดั เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน

มคีวามพึงพอใจในโครง 

การเพิ่มขึ้น 
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แบบ ผ.02/2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
     3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน

24 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกค์  - เพื่อความสะดวกใน  - สายบ้านใหมเ่จริญผล  ถงึ 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000  - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง 
คอนกรีต หมู่ 15 การสัญจรของประชาชน บ้านโป่งนคร เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ อบต.วงัตะเฆ่

ระยะทาง 6,000 ม. กวา้ง 6  ม. มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
 หนา  0.05  ม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน  
พิกดั มคีวามพึงพอใจในโครง 

การเพิ่มขึ้น 

25 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกค์  - เพื่อความสะดวกใน  -  สายทางเขา้หมู่  15  8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000     - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง 
คอนกรีต หมู่ 15 การสัญจรของประชาชน ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง 4 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ อบต.วงัตะเฆ่

 หนา  0.15  ม. มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
พิกดั เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน

มคีวามพึงพอใจในโครง 
การเพิ่มขึ้น 

26 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกค์  - เพื่อความสะดวกใน  -  สายภายในหมู่บ้านศรีสง่า  8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000     - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง 
คอนกรีต หมู1่6 การสัญจรของประชาชน ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง 6 ม.  เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ อบต.วงัตะเฆ่

หนา  0.05  ม. มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
พิกดั เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน

มคีวามพึงพอใจในโครง 
การเพิ่มขึ้น 
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แบบ ผ.02/2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
     3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน

27 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกค์  - เพื่อความสะดวกใน  -  สายบ้านโป่งนคร  หมู่ที่  17 6,000,000    6,000,000    6,000,000    6,000,000    6,000,000     - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง 
คอนกรีต หมู1่7 การสัญจรของประชาชน ระยะทาง  1,300 ม. กวา้ง 6 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ อบต.วงัตะเฆ่

หนา  0.05  ม. มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
พิกดั เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน

มคีวามพึงพอใจในโครง 
การเพิ่มขึ้น 

28 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกค์  - เพื่อความสะดวกใน  - สายบ้านโป่งนคร ถงึ บ้านไทรงาม 8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000     - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง 
คอนกรีต หมู1่7 การสัญจรของประชาชน ระยะทาง 2,000 ม. กวา้ง 6 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ อบต.วงัตะเฆ่

หนา  0.05 .ม. มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
พิกดั เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน

มคีวามพึงพอใจในโครง 
การเพิ่มขึ้น 

29 ขยายไหล่เส้นทางจราจร   - เพื่อความสะดวกใน  - สายหน้า อบต. ถงึ รร.ท่าโป่ง 8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000     - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง  
แผ่นดินหมายเลข  225 การสัญจรของประชาชน ระยะทาง 4,000 ม. ขา้งละ  1  ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ อบต.วงัตะเฆ่  

พิกดั มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า  
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน  

มคีวามพึงพอใจในโครง 
การเพิ่มขึ้น 
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แบบ ผ.02/2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
     3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน

30 ขยายไหล่เส้นทางจราจร   - เพื่อความสะดวกใน  - สาย อบต. ถงึ  บ้านโนนส าราญ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000  - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง 
แผ่นดินหมายเลข 225 การสัญจรของประชาชน ระยะทาง 15,000 ม. ขา้งละ 1 ม. เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ อบต.วงัตะเฆ่

พิกดั มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน

มคีวามพึงพอใจในโครง 
การเพิ่มขึ้น 

31 ขยายไหล่เส้นทางจราจร แผ่นดิน  - เพื่อความสะดวกใน  - สายบ้านโนน าราญ หมู่ 7 ถงึ 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง 
หมายเลข 225 การสัญจรของประชาชน  ต.โคกสะอาด เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ อบต.วงัตะเฆ่

ระยะทาง 1,000 ม. ขา้งละ  1 ม. มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า
พิกดั เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน

มคีวามพึงพอใจในโครง 
การเพิ่มขึ้น 

32 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง  - เพื่อความสะดวกใน  - สายถนนสาย 225 ต าบลวงัตะเฆ ่ 5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000     - จ านวนถนนที่  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง 
แอสฟัลติกค์คอนกรีต การสัญจรของประชาชน  ถงึ ต าบลโป่งนก เพิ่มขึ้นประชาชน สะดวก รวดเร็วในการ อบต.วงัตะเฆ่

ระยทาง 5000 ม. กวา้ง 6 ม. มคีวามพึงพอใจ เดินทางและขนส่งสินค้า  
 หนา  0.05  ลบ.ม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ทางการเกษตรประชาชน
พิกดั มคีวามพึงพอใจในโครง 

การเพิ่มขึ้น 
รวม      33  โครงการ  -  - 436,300,000 536,300,000 536,300,000 536,300,000 536,300,000 2,145,200,000  -  -
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แบบ ผ.02/2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างบล๊อคคอนเวร์ิท  - เพื่อให้น้้าระบายได้  - ภายในพื้นที่ต้าบลวงัตะเฆ่ 1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000     - ประชาชนมคีวามพึง  - ประชาชนในพื้นที่ กองชา่ง

รวดเร็วและสะดวก ม.1 - ม.18 พอใจเพิ่มขึ้น มคีวามสะดวกในการ
ร้อยละ 80 สัญจร และมกีาร

ระบายน้้าได้ดี

2 โครงการกอ่สร้างแกม้ลิงกกัเกบ็น้้า  - เพื่อกกัเกบ้น้้าไวใ้ช้  - ภายในพื้นที่ต้าบลวงัตะเฆ่ 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     - ประชาชนมคีวามพึง  - ประชาชนในพื้นที่ กองชา่ง
ส้าหรับอปุโภค บริโภค พอใจเพิ่มขึ้น มนี้้าไวใ้ชไ้ด้ตลอดทั้งปี

ร้อยละ 80

3 กอ่สร้างคลองส่งน้้าพร้อมเคร่ือง  - เพื่อจดัการน้้าเพื่อ  - ภาย ในต้าบลวงัตะเฆ่ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  - ร้อยละ 70  - ประชาชนมนี้้าเพื่อ กองชา่ง
เคร่ืองสูบน้้าพลังงานไฟฟ้า การเกษตรให้เพียงพอ ของประชาชน ท้าการเกษตรและการ อบต.วงัตะเฆ่

ต่อความต้องการของ ในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ปศุสัตวอ์ยา่งเพียงพอ
ประชาชนในพื้นที่ จากโครงการ

4 โครงการขดุลอกแหล่งน้้า  - เพื่อให้มพีื้นที่กกัเกบ็  - ขดุลอกแหล่งน้้าสาธารณะ ภายใน 500000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ร้อยละ 70  - ประชาชนมนี้้าเพื่อ กองชา่ง
สาธารณะ ภายในต้าบล น้้าเพื่ออปุโภค บริโภค ต้าบล ของประชาชน ท้าการเกษตรและการ อบต.วงัตะเฆ่

ในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ปศุสัตวอ์ยา่งเพียงพอ
จากโครงการ

รวม     4  โครงการ  -  - 53,000,000 53,000,000 53,000,000 53,000,000 53,000,000 212,000,000  -  -

    3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.6  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

ส้าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต้าบลวังตะเฆ่  อ้าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
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แบบ ผ. 03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถขนถา่ยส่ิงปฏิกลู     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 รถกระเชา้    1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักงานปลัด
จ านวน  1 คัน

3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองสวสัดิการ
จ านวน  ๑  ตัว สังคม

4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เกบ็เอกสาร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองสวสัดิการ
จ านวน  2  ตู้ สังคม

5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองสวสัดิการ
จ านวน 2 เคร่ือง สังคม

6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองสวสัดิการ
จ านวน 2 เคร่ือง สังคม

7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองสวสัดิการ
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

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

1



แบบ ผ. 03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

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

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ตู้ควบคุมไฟ ตู้ควบคุมไฟฟ้า 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองชา่ง

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ตู้ล าโพง ตู้ล าโพง  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองชา่ง

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ชดุเคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองขยายเสียง  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองชา่ง
พร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักงานปลัด
จ านวน  2 เคร่ือง

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์  75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ส านักงานปลัด
จ านวน 3 เคร่ือง 

16 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด
จ านวน 2 เคร่ือง

2



แบบ ผ. 03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

17 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  30,000 30,000 30,000 30,000 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

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 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงานปลัด

24 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองฉายมลัติมเีดีย เคร่ืองฉายมลัติมเีดีย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงานปลัด

3



แบบ ผ. 03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

25 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าเคร่ืองจอรับภาพชนิด 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ส านักงานปลัด
มอเตอร์ไฟฟ้า

26 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เกบ็เอกสาร   40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักงานปลัด
จ านวน  2  ตู้ 

27 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เกบ็เอกสาร   40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองการศึกษา ฯ
จ านวน  2  ตู้ 

28 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เกบ็เอกสาร   40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองชา่ง
จ านวน  2  ตู้ 

29 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองก าเนินไฟฟ้า เคร่ืองก าเนินไฟฟ้า  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองชา่ง
จ านวน  1  ตู้

30 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองสแกนลายนิ้วมอื เคร่ืองสแกนลายนิ้วมอื 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด
จ านวน 1  เคร่ือง

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 ครุภัณฑ์เคร่ืองปั้มน้ า เคร่ืองปั้มน้ า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักงานปลัด
จ านวน 1  เคร่ือง

4



แบบ ผ. 03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

33 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เกบ็เอกสาร (ชนิดเหล็ก) 50000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักงานปลัด
จ านวน  ๔ ตู้

34 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ 30000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงานปลัด
จ านวน 3 โต๊ะ

35 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะส านักงาน 30000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงานปลัด
จ านวน 3 โต๊ะ

36 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เกา้อี้ส านักงาน 20000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักงานปลัด

37 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองท าลายเอกสาร 20000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักงานปลัด

จ านวน ๑ เคร่ือง

38 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิง         65000 65,000 65,000 65,000 65,000 ส านักงานปลัด
 จ านวน ๕ เส้น

39 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง หัวฉดีน้ าดับเพลิงแบบด้ามปืน 70000 70,000 70,000 70,000 70,000 ส านักงานปลัด
จ านวน ๒ หัว

40 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 60000 60,000 60,000 60,000 60,000 ส านักงานปลัด
จ านวน 5 เคร่ือง
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แบบ ผ. 03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

41 แผนงานเคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 50000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองชา่ง
จ านวน  2 เคร่ือง

42 แผนงานเคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์  50000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองชา่ง
จ านวน 2เคร่ือง 

43 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เกบ็เอกสารแบบ ๒ บานเปิด 10000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา ฯ
จ านวน  2  ตู้

44 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เกบ็เอกสารแบบ ๔ ล้ินชกั 5000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองการศึกษา ฯ
 จ านวน ๑ ตู้

45 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เกบ็เอกสาร 11000 11,000 11,000 11,000 11,000 กองสวสัดิการ
จ านวน ๒ ตู้ สังคม

46 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควนั    295000 295,000 295,000 295,000 295,000 ส านักปลัด
จ านวน 5 เคร่ือง

47 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 21000 21,000 21,000 21,000 21,000 ส านักปลัด
จ านวน  1 เคร่ือง

48 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์  10000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด
จ านวน  1 เคร่ือง 
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แบบ ผ. 03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

49 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เกบ็เอกสาร(ชนิดเหล็ก)    5500 5,500 5,500 5,500 5,500 ส านักปลัด
 แบบ ๒ บานเปิด   
จ านวน ๑ หลัง

50 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมอตุสาหกรรม 79000 79,000 79,000 79,000 79,000 ส านักปลัด

51 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลม 50000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

52 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล าโพงเคร่ืองขยายเสียง 79000 79,000 79,000 79,000 79,000 ส านักปลัด
เคล่ือนที่ 

53 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 10000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด
จ านวน 2 ตัว

54 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เกา้อี้ 50000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักงานปลัด

55 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เกา้อี้ส านักงาน 5000 5,000 5,000 5,000 5,000 ส านักงานปลัด
จ านวน ๒ ตัว

56 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เกบ็เอกสาร 20000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองส่งเสริม
จ านวน  2  ตู้ การเกษตร
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แบบ ผ. 03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

57 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 10000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองส่งเสริม
จ านวน  1  โต๊ะ การเกษตร

58 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เกา้อี้ส านักงาน 5000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองส่งเสริม
จ านวน ๒ ตัว การเกษตร

59 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 21000 21,000 21,000 21,000 21,000 กองส่งเสริม
จ านวน  1 เคร่ือง การเกษตร

60 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์  10000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองส่งเสริม
จ านวน  1 เคร่ือง การเกษตร

61 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ แบบอดัท้าย 2400000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ส านักงานปลัด
จ านวน  1 คัน

62 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร 12 ที่ นั้ง    1200000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ส านักงานปลัด
จ านวน 1 คัน

63 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ า  3000000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ส านักงานปลัด
จ านวน 1 คัน

64 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้หน้าขดุหลัง 3000000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ส านักงานปลัด
จ านวน 1 คัน
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แบบ ผ. 03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

65 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง 1500000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ส านักงานปลัด
จ านวน 1 คัน

66 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จดัซ้ือโต๊ะพร้อมเกา้อี้รับแขก 100000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักงานปลัด

67 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  400000 400,000 400,000 400,000 400,000 ส านักงานปลัด
จ านวน 7 เคร่ือง

68 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จดัซ้ือเล่ือยยนต์     200000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักงานปลัด
จ านวน 5  เคร่ือง

69 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ จดัซ้ือชดุเคร่ืองขายเสียง  200000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักงานปลัด
จ านวน 1 ชดุ

70 แผนงานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองคลัง
จ านวน 2 เคร่ือง

71 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คร่ืองต้มน้ าร้อนไฟฟ้า/ 50000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักงานปลัด
กระต๊ิกน้ าร้อนไฟฟ้า 

72 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล าโพงเคร่ืองขยายเสียง 79000 79,000 79,000 79,000 79,000 ส านักงานปลัด
เคล่ือนที่ 
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แบบ ผ. 03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

73 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา อกุรณ์กฬีาต่าง ๆ 500000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองการศึกษาฯ

74 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เยน็ 25000 25,000 25,000 25,000 25,000 ส านักงานปลัด

75 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเยน็ 10000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด

76 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดแต่งพุ้มไม้ 10000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด

77 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาแกส๊ 10000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด

78 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาอบไมโครเวฟ 10000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด

79 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เคร่ืองรับ ส่ง วทิยุ 20000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักงานปลัด

80 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์พาหนะและการขนส่ง รถบรรทุกขยะ 2000000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส านักงานปลัด
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แบบ ผ. 03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

81 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์พาหนะและการขนส่ง รถพยาบาลฉกุเฉนิ(แบบกระบะ) 1500000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ส านักงานปลัด

82 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์พาหนะและการขนส่ง รถจกัรยานยน 70000 70,000 70,000 70,000 70,000 ส านักงานปลัด

83 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควนั 59000 59,000 59,000 59,000 59,000 กองส่งเสริม
การเกษตร

84 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ กองส่งเสริม
 1. เคร่ืองยนต์เบนชนิ การเกษตร
 - สูบน้ าได้ 450ลิตรต่อนที 9500 9,500 9,500 9,500 9,500
 - สูบน้ าได้ 1000ลิตรต่อนาที 13400 13,400 13,400 13,400 13,400
ขนาด 5 แรงมน้
 - สูบน้ าได้ 1000ลิตรต่อนาที 22500 22,500 22,500 22,500 22,500
ขนาด 7 แรงมน้
 2. เคร่ืองยนต์ดีเซล
 - สูบน้ าได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 45000 45,000 45,000 45,000 45,000
 - สูบน้ าได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 95000 95,000 95,000 95,000 95,000

85 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อ ีดี 23000 23,000 23,000 23,000 23,000 ส านักงานปลัด
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แบบ ผ. 03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

86 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเยน็ 26000 26,000 26,000 26,000 26,000 ส านักงานปลัด

87 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถา่ยเอกสาร 300000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักงานปลัด
 - ระบบดิจติอล (ขาว-ด า)
 - ระบบดิจติอล (ขาว-ด าและสี)

88 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ถงัน้ า 100000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักงานปลัด
 - แบบไฟเบอร์กลาส
 - แบบพลาสติก
 - แบบสเตนเลส

89 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองสแกนลายนิ้วมอื 10000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด

ชนิดบันทึกเวลาเขา้ออก

90 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมบููชา 8500 8,500 8,500 8,500 8,500 ส านักงานปลัด

91 แผนงานเคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ กล้องระดับ 34000 34,000 34,000 34,000 34,000 กองชา่ง

92 แผนงานเคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ กล้องวดัมมุ 85000 85,000 85,000 85,000 85,000 กองชา่ง

 
22,059,800    55,589,800    55,589,800    55,589,800    55,589,800    222,359,200    รวม  92 โครงการ
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 



ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 

การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ ดังนี้   

แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม 

๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๑๐ 
๒ ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ๑๐ 
๓ ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ๑๐ 
๔ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ๑๐ 
๕ ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) ๑๐ 
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) ๑๐ 
๗ ไทยแลนด์  ๔.๐ ๑๐ 
๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ 
๙ วิสัยทัศน์  ๕ 

๑๐ แนวทางการพัฒนา ๕ 
๑๑ เป้าประสงค์  ๕ 
๑๒ ตัวชี้วัด  ๕ 
๑๓ ค่าเป้าหมาย  ๕ 
๑๔ กลยุทธ์ ๕ 

คะแนนรวม ๑๑๐ 
 
 

 
 

๔.๒  การตดิตาม... 
 

การตดิตามและประเมนิผล 

๔.๑  การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 



4-๒ 
 

 
 

 
 

ส าหรับการติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  โดยใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังนี้   

   

๑.  แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ล าดับ

ที ่
ประเด็นการพจิารณา  คะแนน

เต็ม 
๑ โครงการ ครุภัณฑ์ เพ่ือบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่สามารถด าเนินการได้ตาม

อ านาจหน้าที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๐ 

๒ โครงการฯ ที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๐ 

๓ โครงการฯ ที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒  ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑๐ 

๔ โครงการฯ ถูกบรรจุตรงแผนงานตามรูปแบบจ าแนกประเภทรายรับ-จ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑๐ 

๕ โครงการฯ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ สอดคล้องตามเป้าหมาย
ของโครงการ หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  

๑๐ 

๖ โครงการฯ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคา
สอดคล้องตามเป้าหมายของโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

๑๐ 

๗ โครงการฯ  มีความโปร่งใสในการก าหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  ๑๐ 
๘ โครงการเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
๑๐ 

๙ โครงการฯ  ผ่านความเห็นชอบจากประชาคมท้องถิ่น  
๑๐ โครงการฯ ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา  

สภาท้องถิ่น 
๑๐ 

คะแนนรวม ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  การตดิตามและประเมนิผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิน่ 



4-๓ 
 

 
 
 
 

สรปุรายงานผลการด าเนนิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
ล าดบั

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการทีส่ามารถด าเนนิการได ้(72 โครงการ) 

คดิเปน็รอ้ยละ
ของแผนพฒันา

ท้องถิน่ 

คดิเปน็รอ้ยละ
ของแผนการ
ด าเนนิงาน 

คดิเปน็รอ้ยละของ
ขอ้บญัญตั+ิ 
เงนิสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
+ เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ - 5 
(31+72+9 +2)  = 144  

940 
 

929,096,214  
 

10.10 75.78 - 2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 95 30,650,514 
3 จ่ายขาดเงินสะสม - - 
4 สามารถด าเนินการได ้

- ข้อบัญญัติ = 95  
- เงินสะสม =   - 

72 28,440,400 

 
 
 

สรปุรายงานผลการด าเนนิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ล าดบั

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการทีส่ามารถด าเนนิการได ้(40 โครงการ) 

คดิเปน็รอ้ยละ
ของแผนพฒันา

ท้องถิน่ 

คดิเปน็รอ้ยละ
ของแผนการ
ด าเนนิงาน 

คดิเปน็รอ้ยละของ
ขอ้บญัญตั ิ+ 
เงนิสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
+ เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ - 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 สามารถด าเนินการได ้

- ข้อบัญญัติ = 131 
- เงินสะสม =   27 

67 4,232,958 

 
 
 
 
 
 
 

๔.๓  สรุปผลการพฒันาทอ้งถิน่ จากแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



4-๔ 
 

 
 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

 (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  
โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  
รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

 (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

 (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามี
ผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้
ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน 
โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

 

(๒)  ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้
จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาระดับของปัญหาว่ามีผลกระทบ
ในระดับใด คือ การแยกระดับของปัญหาว่าเป็นระดับหมู่บ้าน ระดับประชุมชน ระดับต าบล  โดยประชาคมท้องถิ่น  
ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาว่า
โครงการที่เสนอจะแก้ไขปัญหาได้ในระดับใด  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกิน
ศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

(๒.๓)  ผลจาก... 

๔.๔  ขอ้เสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ในอนาคต 



4-๕ 
 

 
  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ค่อนข้างดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า 
อ้อย  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย  หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ 
เป็นต้น  
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