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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

---------------------------- 
   
  ด้วยองค์การส่วนต าบลหาดนางแก้ว ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด 
ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 5 ข้อ 17 
ข้อ 24 และ ข้อ 25 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 24 ธันวาคม  
2563 และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) ในคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  2564 เป็นที่
เรียบร้อยแล้วนั้น   
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพิ่มเติมงบประมาณจาก
เงินสะสม และเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  27  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 
       (นายสมเกียรติ  สมโภชน์)  
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
 

 
 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2565-2570) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
------------------------------- 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  ต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ต าบลหาดนางแก้ว เป็นต าบลดั้งเดิม
ของอ าเภอกบินทร์บุรี เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มติดแม่น้ าบางประกงทางทิศเหนือ และมีหาดทรายตามชายแม่น้ า ใน
สมัยก่อนนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่ง เป็นคนพื้นที่ดั้งเดิม ชื่อนางแก้ว มีบ้านอยู่ติดแม่น้ าบางประกง และมีหาดทรายตรงท่า
น้ า การคมนาคมในสมัยก่อน จะใช้เรือ มีท่าเรือจอดรับส่งผู้โดยสารอยู่ที่หาดทรายของนางแก้ว ต่อมาผู้คนที่มาขึ้น
เรือโดยสาร และผู้คนใกล้เคียงต่างเรียกติดปากว่า “หาดนางแก้ว”ต่อมาทางราชการใช้ชื่อหาดนางแก้วเป็นต าบล
หนึ่งของอ าเภอกบินทร์บุรี 
  
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ มีอาณาเขตดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต ำบลวังดำล อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับ อ ำเภอต ำบลลำดตะเคียน อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต ำบลกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต ำบลท่ำตูม อ ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 
  
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  มีลักษณะภูมิอากาศที่อบอุ่น เย็นสบาย แบ่งออกเป็น 3 ฤดูคือ ฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ -มิถุนายน) 
ฤดูฝน (ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน) และฤดูหนาว (ตุลาคม-มกราคม) 

 
 1.4 ลักษณะของดิน 
  มีลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย 
 
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่  1 บ้านเพชรเอิม  มีพื้นที่ประมาณ  1,875  ไร่ 
หมู่ที่  2 บ้านหาดสูง  มีพื้นที่ประมาณ  1,250  ไร่ 
หมู่ที่  3 บ้านซ่ง   มีพื้นที่ประมาณ  1,750  ไร่ 
หมู่ที่  4 บ้านวังบัวทอง  มีพื้นที่ประมาณ  5,625  ไร่ 
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หมู่ที่  5 บ้านเขาดิน  มีพื้นที่ประมาณ  5,000  ไร่ 
หมู่ที่  6 บ้านโคกแจง  มีพื้นที่ประมาณ  7,811  ไร่ 
หมู่ที่  7 บ้านปราสาท  มีพื้นที่ประมาณ  3,123  ไร่ 
 
 2.2 การเลือกตั้ง 
  เนื่องจากแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ท าให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หาดนางแกว้ หมู่บ้านละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 13 คน 

 
3.ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ใน
อนาคต) 
 
ในเขตพ้ืนที่ดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  
จ านวน  4,362  คน แยกเป็นชาย 2,125 คน หญิง 2,237 คน สามารถแสดงยอดจ านวนประชากรได้ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 

ตารางแสดงจ านวนประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
 

หมูที่ 
 

ชื่อบ้าน จ านวนประชากร จ านวน 
ครัวเรือน 

ผู้น าหมู่บ้าน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านเพชรเอิม 197 214 411 134 นายชัยยาพร  สมโภชน์ 
2 บ้านหาดสูง 193 217 410 130 นายบุญยืน  เพชรนาค 
3 บ้านซ่ง 168 177 345 110 นายจวน  ลาเจริญ 
4 บ้านบึงกาฬ 385 392 777 235 นายประสิทธิ์  หอมจันทร์ 
5 บ้านเขาดิน 509 570 1,079 362 นายกมล  ชุ่มทรัพย์ 
6 บ้านโคกแจง 333 354 687 216 นายประดิษฐากรป์  หมื่นศรี 
7 บ้านปราสาท 340 313 653 222 นายสัญญา  สมโภชน์ 

 
แหล่งที่มา : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่  8  เมษายน  2564 
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4.สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  ด้านการศึกษาประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 1 แห่ง และโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2 จ านวน 4 โรงเรียน มียอดจ านวนเด็กดังต่อไปนี้ 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  ตั้งอยู่ที่ ม.6 บ้านโคกแจง มีเด็กเล็กอายุ 2 
ขวบครึ่ง - 4 ขวบ จ านวน 50 คน 
 2. โรงเรียนวัดหาดสูง ตั้งอยู่ที่ ม.2 บ้านหาดสูง (ระดับชั้นอนุบาล-ป.6) มีจ านวน 150 คน 
 3. โรงเรียนวัดวังบัวทอง  ตั้งอยู่ที่ ม.4 บ้านวังบัวทอง (ระดับชั้นอนุบาล-ป.6) มีจ านวน 67 คน 
 4. โรงเรียนบ้านเขาดิน ตั้งอยู่ที่ ม.5 บ้านเขาดิน (ระดับชั้นอนุบาล-ป.6) มีจ านวน   4 คน 
 5. โรงเรียนบ้านปราสาท ตั้งอยู่ที่ ม.7 บ้านปราสาท (ระดับชั้นอนุบาล-ป.6) มีจ านวน  58  คน 
 
 4.2 สาธารณสุข 
  ประกอบด้วยสถานพยาบาล จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดนางแก้ว ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านหาดสูง 
รบัผิดชอบหมู่บ้านในพื้นที่ จ านวน 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1-6 
   2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปราสาท ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านปราสาท รับผิดชอบ
หมู่บ้านในพื้นที่ จ านวน 1 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 7 
 
 4.3  การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว มีการจัดการด้านการสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
   1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน  617  ราย แยกตามช่วงอายุได้ดังนี้ 
    อายุ 60-69 ปี (600 บาท/เดือน)  จ านวน 365 ราย 
    อายุ 70-79 ปี (700 บาท/เดือน) จ านวน 189 ราย 
    อายุ 80-89 ปี (800 บาท/เดือน) จ านวน   95 ราย 
    อายุ 90 ปีขึ้นไป (1,000 บาท/เดือน) จ านวน     6 ราย 
   2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รายละ 800 บาท/เดือน)  จ านวน  159 ราย 
   3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (รายละ 500 บาท/เดือน) จ านวน        9 ราย 
**ที่มา : ข้อมูลการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ณ วันที่  31  กรกฎาคม  2564 
 
5.ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก , ทางน้ า , ทรงราง ฯลฯ) 
  ประกอบด้วยถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง ท าให้ประชาชนในต าบลหาด
นางแก้ว มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก และในอนาคตข้างหน้าจะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้
ครบแทนถนนลูกรังที่ยังคงมีอยู่บ้าง และประชาชนยังใช้ถนนสายหลักในการคมนาคมขนส่ง คือ ถนนทางหลวง
ชนบท หมายเลข 5009 และถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 
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 5.2 การไฟฟ้า 
  -ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน 
 5.3 การประปา 
  -การประปา ประกอบด้วยจ านวน   7  แห่ง (ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน) 
 5.4  โทรศัพท์ 
  -  มีเสาสัญณานโทรศัพท์ทั้งหมด  6  เสา  โดยแบ่งเป็น 
  1.  เสาสัญณาณโทรศัพท์ ของเอไอเอส  จ านวน  1  เสา 
  2.  เสาสัญณาณโทรศัพท์ ของดีแทค  จ านวน  2  เสา 
  3.  เสาสัญณาณโทรศัพท์ ของทรูมูฟ  จ านวน  3  เสา 
 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 
 6.1  การเกษตร 
  -  ประชากร ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  
 
 6.2  การท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยว 
  -โบราณสถาน บ้านปราสาท หมู่ 7 
 6.3  อุตสาหกรรม 
  -โรงงานอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
  
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ 
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 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
   
ล ำดับ 
ที ่

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ระยะเวลำจัดกิจกรรม กิจกรรมส ำคัญ 

1 ประเพณีข้ึนใหม ่ 31 ธันวาคม-1 มกราคม กิจกรรมท าบุญสะเดาะเคราะห์ 
สวดมนต์ข้ามปี และท าบุญตักบาตร 

4 ประเพณีสงกรานต์ 14 เมษายน การท าบุญตักบาตร สรงน้ าพระ 
รดน้ าด าหั วผู้ สู งอายุ  การแสดงและ
การละเล่นต่างๆ 

5 ประเพณีเข้าพรรษา กรกฎาคม การท าบุญตักบาตร แห่เทียน  
เวียนเทียน 

6 ประเพณีออกพรรษา ตุลาคม 
(ข้ึน 15ค่ า เดือน 11) 

การท าบุญตักบาตร 

7 ประเพณีลอยกระทง พฤศจิกายน 
(ข้ึน 15 ค่ า เดือน 12) 

การจัดกิจกรรมรื่นเริง ลอยกระทง 

8 วันมาฆบูชา กุมภาพันธ์ จัดกิจกรรมพาเจ้าหน้าที่ ประชาชน 
ผู้น าชุมชน ร่วมให้ทานถือศีล 
ปฏิบัติธรรม  
 

 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น /ภาษาถ่ิน/ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
  หมู่ที่  1 บ้านเพชรเอิม 
   -ประวัติความเป็นมา มีการเล่าสืบต่อกันมาว่าแต่ก่อนหมู่บ้านนี้มีเพชรเยอะมากเลยเป็น
ที่มาของชื่อหมู ่“บ้านเพชรเอิม” หมู่บ้านเพชรเอิม ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ าบางประกง 
   -ภูมิปัญญาของชาวบ้าน 
   หมู่บ้านนี้มีการท าขนมกาละแม ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของหมู่บ้าน 
   -ภาษาถ่ิน ประชาชนส่วนใหญใ่ช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
  หมู่ที่ 2 บ้านหาดสูง 
   -ประวัติความเป็นมา หมู่บ้านนี้ประชากรส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ า เวลาน้ าแห้ง 
(หน้าแล้ง) หาดทรายจะยาวและชันมาก ถึงล าน้ า จึงเป็นที่มาของ “บ้านหาดสูง”    
   -ภูมิปัญญาชาวบ้าน   
   หมู่บ้านนี้จะมีการละเล่นเครื่องดนตรีไทย โดยเฉพาะปี่พาท 
   -ภาษาถ่ิน ประชาชนส่วนใหญใ่ช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
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  หมู่ที่ 3 บ้านซ่ง 
   -ประวัติความเป็นมา “วังโมก” เมื่อประมาณหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา ผู้เฒ่าผู้แก่ เล่าต่อกัน
มาว่า เป็นชื่อเดิมของหมู่บ้าน เพราะบริเวณส่วนมากของพ้ืนที่มีต้นโมกเป็นส่วนใหญ่ และพ้ืนที่ส่วนมากประมาณ
ร้อยละ 90 อยู่ติดแม่น้ าปราจีนบุรี น้ าท่วมทุกปีในฤดูฝน กระแสน้ าเซาะชายฝั่ง (ตลิ่ง) รุนแรงต่อเนื่องทุกปีจึงเกิด
การพังทลาย เว้าแหว่ง ลักษณะคล้ายอ่าว ชาวบ้านเรียกการเซาะดินของน้ าว่า “ซ่ง” จากนั้นมาจึงเรียกหมู่บ้านนี้
ว่า “บ้านซ่ง” สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 
   -ภาษาถ่ิน ประชาชนส่วนใช้ภาษาลาวในการสื่อสาร 
  หมู่ที่ 4 บ้านบึงกาฬ 
   -ประวัติความเป็นมา เนื่องจากเดิมเป็นพ้ืนที่ที่มีดอกบัวขึ้นมากมาย (บัวหลวง) ชาวบ้าน
ข้างเคียงเห็นเป็นบึงกว้าง มีดอกบัวกระจายเต็มสระ จึงเรียกบึงบัว ด้วยความสวยงามของบึงดอกบัวทอง จึง
เรียกชื่อว่าวังบัวทอง ต่อมาได้มีผู้น าท้องถิ่น ขอจัดตั้งขนานนามใหม่ชื่อเดิมบ้านวังบัวทอง เป็น “บ้านบึงกาฬ” 
   -ภาษาถ่ิน ประชาชนส่วนใหญใ่ช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
  หมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน 
   -ประวัติความเป็นมา จากการบอกเล่าของผู้สูงอายุ ในสมัยก่อนการเดินทางไปมาใช้เรือ
ในการสัญจร ในแม่น้ าบางปะกง และจะมาพักเรือในบ้านเขาดินเป็นประจ า ชื่อเขาดินชาวเรือมักจะเรียกเป็นที่รู้กัน
เพราะภูมิประเทศเป็นที่เนินสูงสลับที่ราบลุ่มต่างระดับกันเหมือนภูเขา จนได้เรียกชื่อว่าเขาดินต่อมามีผู้มาตั้ง
บ้านเรือนอยู่อาศัยและเรียกชื่อว่า “บ้านเขาดิน” มาจนถึงปัจจุบัน 
   -ภาษาถ่ิน ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
  หมู่ที่ 6 บ้านเกาะลอย 
   -ประวัติความเป็นมา บ้านเกาะลอย มีสภาพที่มีลักษณะคล้ายเกาะ เวลามีน้ ามากๆ จะ
ลอยอยู่กลางน้ า จึงถูกเรียกว่า “บ้านเกาะลอย” โดยในหมู่บ้านมีการแบ่งออกเป็น 3 คุ้ม 
   คุ้มที่ 1 บ้านเกาะลอย 
   คุ้มที่ 2 บ้านโคกแจง เดิมจะมีต้นแจงขนาดใหญ่อยู่ในพื้นท่ีชาวบ้านจึงเรียกว่า  
“บ้านโคกแจง” 
   คุ้มที่ 3 บ้านหัวเขา มีพ้ืนที่สูงและมีวัดเก่า ชื่อวัดหัวเขา ซึ่งปัจจุบันเป็นวัดร้างไปแล้ว
ชาวบ้านจึงเรียกตามชื่อวัดว่า “บ้านหัวเขา” 
   -ภาษาถ่ิน ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาลาวในการสื่อสาร 
  หมู่ที่ 7 บ้านปราสาท 
   -ประวัติความเป็นมา จากการบอกเล่าของผู้สูงอายุ เมื่อสมัยก่อนมียกทัพผ่านมาที่
หมู่บ้านนี้ และมีการสร้างที่พักอาศัยรวมทั้งมีก าแพงล้อมรอบจึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน “บ้านปราสาท” 
   -ภาษาถ่ิน ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  1.)ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ และช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทยโดยมีกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   - การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   - การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
   - การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   - การพัฒนาระบบกลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
   - การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อ ย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   - การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
   - การปรับกระบวนการท างานของกลไก ที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
  2.) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่ โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน โดยมีกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   - การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
   - การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
   - การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
   - การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ 
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   - การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 
   - การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
  3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง โดยมี
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   - การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   - การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง  
   - การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค ์
   - การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
   - การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ
จิตใจให้เข้มแข็ง 
  4.) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม   เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม โดยมีกรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   - การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   - การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหาร จัดการสุขภาพ 
   - การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   - การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
   - การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  5.) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็ น
สังคมสีเขียว โดยมีกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   - การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   - การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   - การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   - การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   - การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   - การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  6.) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล โดยมีกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   - การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
   - การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   - การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   - การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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   - การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   - การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   - การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) 
ฉบับที่ 12 เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะ
ยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง
แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่
ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่
ยั่งยืนของสังคมไทย 
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
  ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  (1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (2) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง
ชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
  (3) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน  
  (4) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
  (5) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีการท างานเชิงบูรณาการ 
  (6) เพ่ือให้มีการการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
  (7) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
  เป้าหมายรวมประกอบด้วย 
  (1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
  (2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
  (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
  (4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย  
  (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ และมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  1.) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
   1.1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม 
ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ 
   1.2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ 
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
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   1.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิต 
   1.4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มี
กิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหสมสมกับวัย ปรบปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีให้การควบคุม
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 
   1.5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ อาทิ ปรับระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ 
   1.6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มี
กฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
   1.7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแล
ครอบครัวที่เปราะบาง ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 
  2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม   แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย 
   2.1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถยกระดับ
รายได้ และเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แด่เด็กและ
เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของ
ครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง 
   2.2) การกระขายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการพัฒนา
ระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   2.3) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและ
ครัวเรือน การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน ต าบล ที่ท าหน้าที่ทั้ง
การให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์เป็นแม่ข่าย 
  3.) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  แนวทางการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วย 
   3.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในภาคการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงาน
โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบ กระบวนการงบประมาณของประเทศ และด้าน
การเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 
   3.2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการ
สร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอด
ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน เพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคต
รากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกการค้าการลงทุน 
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  4.) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย 
   4.1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม 
   4.2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  
   4.3) การแก้ไชปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
   4.4) การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   4.5) การสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต้อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   4.6) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
   4.7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
   4.8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  5.) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนาส าคัญ  ประกอบด้วย 
   5.1) การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
   5.2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม
อ่ืนๆ 
   5.3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
   5.4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
สังคมและความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล  
   5.5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  6.) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
   6.1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
   6.2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ 
   6.3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชน
และภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ 
   6.4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างมปีระสิทธิภาพและท่ัวถึง 
   6.5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และ
ยุติธรรม 
   6.6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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  7.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์   แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย 
   7.1) ด้านระบบคมนาคมขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่ง
ของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ พัฒนาระบบขนส่งทางน้ า 
   7.2) ด้านโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนดารสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
   7.3) ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิม
ศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
   7.4) ด้านสื่อสาร พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ  
   7.5) ด้านน้ าประปา พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง การบริหารจัดการการใช้น้ าอย่าง
มีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
  8.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย  
   8.1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การ
พัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   8.2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี
บทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
ของไทย 
   8.3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากร
วิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
โดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
  9.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
   9.1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการ
พ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย  
 
   9.2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส่งเสริม
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของ ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม 
และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  
   9.3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการ
ผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
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  10.) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
    10.1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ
สินค้าและบริการของไทย 
    10.2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน 
    10.3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดด
เด่นในภูมิภาค 
    10.4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยและสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า 
    10.5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
    10.6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
    10.7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
    10.8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านเกี่ยวกับ
เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
    10.9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
    10.10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
 1.3 THILAND 4.0 

ประเทศไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร 
ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของ
รัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อน
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถ
รับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที ่21 ได ้ 
(ดร.สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

 

พัฒนาการประเทศไทยแลนด์ 4.0 
หลายประเทศก าหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพ่ือสร้างความมั่งค่ังในศตวรรษที่ 21 อาท ิ

สหรัฐอเมริกาพูดถึง A nation of Makers อังกฤษก าลังผลักดันประเทศสู่ Design of Innovation จีนประกาศ
โมเดล Made in China 2025 ส่วนอินเดียก าลังขับเคลื่อน Made in India หรือเกาหลีใต้วางโมเดลเศรษฐกิจ
เป็น Creative Economy และมองมาประเทศใกล้อย่างลาวยังประกาศโมเดลเศรษฐกิจเป็น Power of ASEAN 

ประเทศไทย 1.0 ยุคทองของเกษตรกรรม เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน หมู หมา กา ไก ่เป็นต้น  
ประเทศไทย 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า  เครื่องหนัง เครื่องดื่ม  เครื่องประดับ เครื่อง
เขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น  
และยุคปัจจุบัน คือ ประเทศไทย 3.0 เป็นอุตสาหกรรมหนัก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่น
น ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น 

นับตั้งแต่ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนโยบายต่าง ๆ พบว่า มีการอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 7% ต่อปี แต่มาถึงหลังปี 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น 3-4% 
ต่อปี 
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เหตุผลส าคัญเพราะ 
1.ไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน  
2.ไม่เคยมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง  
3.แรงงานยังมีทักษะไม่ดีพอจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส  

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศ 
แนวด้วยความคิดประเทศไทย 4.0 เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักที่ก าลังเผชิญ คือ 

1.กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 
2.กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap)  
3.กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)  

ไทยแลนด์ 4.0 ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

ประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากท่ีกล่าวมาข้างต้นไปสู่ ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมหรือ Value–Based Economy” โดยมีฐานคิดหลัก คือ  

1.เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
2.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด

สร้างสรรค ์และนวัตกรรม 
3.เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 

ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ 

1.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้น
การบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  

2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การ
เป็น Smart Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง 

3.เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ High Value Services  

4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ไทยแลนด์ 4.0  
ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 

Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
อาท ิเทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 
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4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาท ิเทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาท ิเทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 

3 กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  
กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย  
1) Productive Growth Engine 
เป้าหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  (High Income Country) ที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 
กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการ

สมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การ
พัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่ม
เพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปาน
กลาง ที่ไทยก าลังเผชิญอยู่ 

2) Inclusive Growth Engine  
เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ โอกาส และความม่ังคั่งท่ีเกิดขึ้น 

โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากใน
ชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทางสังคมในมิติต่างๆ การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เข้มแข็งและสามารถ แข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับ
ขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการ เปลี่ยนแปลง
จากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax)
เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

3) Green Growth Engine  
การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนาระหว่างคนกับสภาพ แวดล้อม 
โดยกลไกนี้ประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค านึงถึงความ

ได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่
เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
น้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 

ทั้ง 3 กลไกขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งค่ังอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพ่ึงพาการ
ลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัย
และพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจาก
การดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
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กล่าวโดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นที่ส าคัญ 

1.เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศท่ีมั่งคั่ง มั่นคง และ
ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 

2.เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการ
พัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน 

3.เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐที่ผนึกก าลังกับ
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ 
“รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน” 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.1  วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ 
  “ หาดนางแก้วน่าอยู่  บึงสมบูรณ์ถิ่นมัจฉา  ชาวประชาเข้มแข็ง   
   มีพร้อมประเพณี  คนดีถ่ินชายน้ า  งามล้ าปราสาทหิน ” 
 2.2 ยุทธศำสตร์ 
 1.) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคมนำคม 
 2.) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเศรษฐกิจ 
 3.) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 4.) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 5.) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและคุณค่ำทำงสังคม 
 6.) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนชุมชมเข้มแข็งและศักยภำพของคน 
 7.) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบริหำรกำรจัดกำร 
 8.) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อยของชุมชน 
 9.) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 10.) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเมืองคำร์บอนต่ ำ น ำสู่วิถีจักรยำน ผสำนเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ 

 2.3 เป้ำประสงค์ 
  1. ระบบสำธำรณูปโภคใช้กำรได้ดี มีมำตรฐำน 
  2. ประชำชนมีอำชีพและมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 
  3. ประชำชนมีสถำนที่ท่องเที่ยวและสถำนที่พักผ่อนเพิ่มข้ึน 
  4. บ้ำนเมืองสะอำดและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 
 5. ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและอ่ำนออกเขียนได้ 
 6. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
 7. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 8. ชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
 9. ประชำขนมีควำมพึงพอใจในระบบกำรให้บริกำรและกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำล 
 10. พนักงำนมีจิตส ำนึกในกำรบริกำรที่ดีแก่ประชำชน 
 11. ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 12. พนักงำนใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน 
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 2.4 ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของประชำชนได้รับบริกำรสำธำรณูปโภคท่ีได้มำตรฐำนอย่ำงครบถ้วน 
 2. ร้อยละของครัวเรือนที่มีรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำย 
 3. ร้อยละของประชำชนไปเที่ยวและพักผ่อนที่สถำนท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
 4. จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรก ำจัดขยะอย่ำงถูกสุขอนำมัย 
  5. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรศึกษำตำมมำตรฐำนและสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ 
  6. ร้อยละของประชำชนได้รับกำรดูแลสุขภำพที่ดี 
  7. จ ำนวนประชำชนที่ร่วมกิจกรรมกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
  8. ร้อยละของประชำชนในชุมชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดี และสำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
  9. ร้อยละของประชำชนที่พอใจต่อกำรบริหำรงำนของเทศบำล 
  10. ร้อยละของประชำชนพึ่งพอใจกำรให้บริกำรของพนักงำน 
  11. ร้อยละของควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินลดลง 
  12. ร้อยละของพนักงำนปฏิบัติงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
  

 2.5 ค่ำเป้ำหมำย 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคมนำคม 
 ตัวชี้วัด: ร้อยละของประชำชนได้รับบริกำรสำธำรณูปโภคที่ได้มำตรฐำนอย่ำงครบถ้วน 
  ค่ำเป้ำหมำย:  ถนนเพ่ิมข้ึนปีละ 2 สำย 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเศรษฐกิจ 
 ตัวชี้วัด:  ร้อยละของครัวเรือนที่มีรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำย 
  ค่ำเป้ำหมำย:  ครัวเรือนที่มีรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำยเพ่ิมข้ึนปีละ 10 ครัวเรือน 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 ตัวชี้วัด:  ร้อยละของประชำชนไปเท่ียวและพักผ่อนที่สถำนท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
  ค่ำเป้ำหมำย:  ประชำชนไปเที่ยวและพักผ่อนที่สถำนที่ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นปีละ 10 % 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัด:  จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรก ำจัดขยะอย่ำงถูกสุขอนำมัย 
  ค่ำเป้ำหมำย:  ครัวเรือนมีก ำจัดขยะอย่ำงถูกสุขอนำมัยเพ่ิมขึ้นปีละ 10% 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและคุณค่ำทำงสังคม 
  ตัวชี้วัด:  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรศึกษำตำมมำตรฐำนและสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ 
 ค่ำเป้ำหมำย:  นักเรียนที่ได้รับกำรศึกษำตำมมำตรฐำนและสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้เพ่ิมขึ้นปีละ 50 คน 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนชุมชมเข้มแข็งและศักยภำพของคน 
 ตัวชี้วัด:  ร้อยละของประชำชนในชุมชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดี และสำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
  ค่ำเป้ำหมำย:  ประชำชนในชุมชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดี และสำมำรถพ่ึงตนเองได้เพ่ิมขึ้นปีละ 20 คน 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบริหำรกำรจัดกำร 
 ตัวชี้วัด:  ร้อยละของประชำชนพึ่งพอใจกำรให้บริกำรของพนักงำน 
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  ค่ำเป้ำหมำย:  ประชำชนมีควำมพึงพอใจในระบบกำรให้บริกำรและกำรบริหำรจัดกำรของเอบต.เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 10 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อยของชุมชน 
 ตัวชี้วัด:  ร้อยละของควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินลดลง 
  ค่ำเป้ำหมำย:  ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินลดลงปีละ 25 ชุมชน 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 ตัวชี้วัด:  ร้อยละของพนักงำนปฏิบัติงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
  ค่ำเป้ำหมำย:  พนักงำนปฏิบัติงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำลปีละ 9 หน่วย 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเมืองคำร์บอนต่ ำ น ำสู่วิถีจักรยำน ผสำนเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ 
 ตัวชี้วัด:  ร้อยละของจ ำนวนกำรปล่อยมลพิษลดลง 
  ค่ำเป้ำหมำย:  จ ำนวนมลพิษลดลงปีละ 5% 

 2.6 กลยุทธ์ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นคมนำคม 
กลยุทธ์  ก่อสร้ำง ปรบัปรุง บ ำรงุรักษำถนน ทำงเทำ้ ท่อระบำยน้ ำ สะพำน เข่ือน 
กลยุทธ์  พัฒนำระบบจรำจร 
กลยุทธ์  พัฒนำระบบไฟฟำ้ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์  พัฒนำและส่งเสริมอำชีพ เพิ่มรำยได้ให้ประชำชน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรท่องเที่ยว 
กลยุทธ์  ปรับปรุงสวนสำธำรณะ สถำนที่พักผ่อนหย่อนใจและภูมิทัศน์ให้สวยงำม 
กลยุทธ์  ปรับปรุงและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบำล 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์  พัฒนำและปรบัปรุงระบบก ำจัดขยะ , สิ่งปฏิกูลและระบบบ ำบดัน้ ำเสียให้ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล 
กลยุทธ์  รณรงค์และสรำ้งจิตส ำนึกด้ำนสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์  ด้ำนสุขำภบิำลและสถำนที่ 
กลยุทธ์  ควบคุมและป้องกันมลพิษ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นคณุภำพชีวิตและคุณค่ำทำงสังคม 
กลยุทธ์  พัฒนำระบบกำรศึกษำ 
กลยุทธ์  จัดหำและปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์และสถำนที่ด้ำนกำรศึกษำ 
กลยุทธ์  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและภูมปิัญญำท้องถิ่น 
กลยุทธ์  พัฒนำระบบสำธำรณสขุ 
กลยุทธ์  กำรควบคุมและป้องกนักำรระบำดโรคติดต่อ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นชมุชมเข้มแข็งและศักยภำพของคน 
กลยุทธ์   ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
กลยุทธ์   จัดสงเครำะห์ , สวัสดกิำรต่ำงๆ ให้กับประชำชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกำส 
กลยุทธ์กำรป้องกันและแก้ไขปญัหำยำเสพติด 
กลยุทธ์   พัฒนำและส่งเสริมกิจกรรมนันทนำกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นบริหำรกำรจัดกำร 
กลยุทธ์   ปรับปรุงและพัฒนำบคุลำกร 
กลยุทธ์ปรับปรุงและพัฒนำเครื่องมือเคร่ืองใช้และสถำนที่ปฏบิตัิงำน 
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กลยุทธ์   ปรับปรุงและพัฒนำระบบบริหำรกำรจัดกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบรอ้ยของชุมชน 
กลยุทธ์   กำรพัฒนำและปรบัปรุงระบบกำรป้องกันภัย 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริต 
กลยุทธ์   ส่งเสริมและพัฒนำกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นเมืองคำร์บอนต่ ำ น ำสู่วิถีจักรยำน ผสำนเรียนรู้สู้ภัยพบิัติ 
กลยุทธ์ส่งเสริมและเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก 
กลยุทธ์ส่งเสริมและเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติ 
กลยุทธ์ส่งเสริมและเตรียมควำมพร้อมสู่เมืองจักรยำน 
 

 2.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว เป็นชุมชนเมืองที่มีควำมเป็นอยู่แบบเรียบง่ำย ประชำชนในชุมชน
มีควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ท ำให้มีชุมชนที่เข้มแข็ง  
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว มีพ้ืนที่โดยประมำณ  เนื้อท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบล
หาดนางแก้ว  มีพ้ืนที่ประมาณ  42.298  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  26,130.012 ไร่ 
             ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าบางปะกง สภาพดินเป็นดินปนทราย  

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  พืชส่วนใหญ่เป็นพืชอายุสั้น  เพราะถึงฤดูฝนน้ าจะท่วมทุกปี 
             หมู่บ้าน  จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วมีทั้งหมด  7  หมู่บ้าน 

             ประชากร  ความหนาแน่นของประชากรในเขตพ้ืนที่โดยเฉลี่ย  27  คนต่อตารางกิโลเมตร    
 
  2.8 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
  ยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำด้ำนคมนำคม เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนกำรเกษตร และฐำนชุมชนที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พิจิตร ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำน
กำรเกษตร และฐำนชุมชนทีเ่ข้มแข็ง  

ยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรเศรษฐกิจ 
เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 กำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนกำรเกษตร และฐำนชุมชนที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พิจิตร ยุทธศำสตร์ที่ 2กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
จำกฐำนกำรเกษตร และฐำนชุมชนที่เข้มแข็ง 

ยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว 
เชื่ อมโยงยุทธศำสตร์จั งหวัดที่   2กำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนกำรเกษตร และฐำนชุมชนที่ เข้มแข็ ง
 เชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พิจิตร ยุทธศำสตร์ที่  2กำร
พัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนกำรเกษตร และฐำนชุมชนที่เข้มแข็ง  
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ยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว ยุทธศำสตร์ที่  4 กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมเชื่ อมโยงกับ ยุทธศำสตร์จั งหวัดที่   1 กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ดิน 
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุล เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร ยุทธศำสตร์ที่ 1กำรบริหำรทรัพยำกรน้ ำ และดิน อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุล 

 ยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้วยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและ
คุณค่ำทำงสังคมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์จังหวัด  เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด พิจิตร ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเสริมสร้ำงสังคมและคุณภำพชีวิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
อย่ำงยั่งยืน และยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำและระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ให้หลำกหลำยเพื่อ
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ          

ยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรพัฒนำด้ำนชุมชนเข้มแข็งและ
ศักยภำพของคนเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3กำรเสริมสร้ำงสังคมคุณภำพ สันติสุขอย่ำงยั่งยืน เชื่อมโยง
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พิจิตร ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเสริมสร้ำงสังคม
และคุณภำพชีวิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงยั่งยืน  

ยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว ยุทธศำสตร์ที่ 7  กำรพัฒนำด้ำนบริหำรกำรจัดกำร
เชื่อมโยงกับ ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรบริหำรและบริกำรสู่สำกล  เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พิจิตร ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถทำงกำรบริหำรและบริกำรสู่สำกล   

 ยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคงและควำม
สงบเรียบร้อยของชุมชนเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์จังหวัดที่  3 กำรเสริมสร้ำงสังคมคุณภำพ สันติสุข อย่ำงยั่งยืน  
เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พิจิตร ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำร
เสริมสร้ำงสังคมคุณภำพ สันติสุขอย่ำงยั่งยืน  

 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่
สากล เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พิจิตร ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วยุทธศาสตร์ที่  10การพัฒนาด้านเมืองคาร์บอนต่ า น าสู่
วิถีจักรยาน ผสานการเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่   1 การบริหารจัดการน้ า ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร ยุทธศาสตร์ที่ 1การบริหารทรัพยากรน้ า และดิน อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
2.2  ยุทธศาสตร ์

พัฒนาไปในทางทิศที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เป็นสังคมที่สมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน 
โดยยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” อยู่บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี และความพอประมาณอย่างมีเหตุผล 

น าไปสู่สังคมที่มีคุณภาพทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง สามารถพ่ึงตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลก 
ควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท่ีงดงาม 
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3.3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.3.1 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
  “ศักยภาพ” หมายถึง ลักษณะด้านใดด้านหนึ่ง ที่มีคุณค่าหรือความได้เปรียบเสียเปรียบที่
จะเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อการพัฒนา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นการประเมิน
สถานการณ์ต่างๆตามสภาพแวดล้อมโดยวเิคราะหถ์ึงจุดแข็งหรือจุดเดน่ซึ่งเกิดจากปจัจัยภายใน จุดอ่อนหรือ
จุดด้อย ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายใน โอกาสที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอก 

จุดแข็ง/จุดเด่น 
1. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมส่งผลต่อพ้ืนที่ความเจริญทางอุตสาหกรรม 
2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่น 
3. มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ความสามารถและการเสริมสร้าง

ประสบการณ ์
จุดอ่อน/จุดด้อย 
1. ขาดแหล่งน้ าขนาดกลาง เพื่อเป็นต้นทุนในด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนองค์กรเกษตรยังไม่เข้มแข็งในการบริหารจัดการและศักยภาพในการด าเนิน

กิจกรรมร่วมกัน 
 โอกาส 
 1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

2. จังหวัดปราจีนบุรีมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและ SME 
3. มีแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในต าบล 

 อุปสรรค 
 1. กระแสความเป็นสังคมอุตสาหกรรมและสังคมเมืองมีมากข้ึน สถาบันครอบครัวอ่อนแอ วัฒนธรรม
โครงสร้างครอบครัวเริ่มเปลี่ยนแปลงไป 

2. ปัญหาภัยสังคมและภัยจากยาเสพติด 
3. ปัญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. เกิดการอพยพของแรงงานทั้งไทย และแรงงานต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพมากข้ึน 

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคข้างต้น วิเคราะห์ปัจจัยแนว
ทางการก าหนดยุทธศาสตร์ได้ 5 ยุทธศาสตร์ และได้วิสัยทัศน์การพัฒนา พันธกิจการพัฒนา ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดนางแก้ว ได้ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ภายใต้วิถีชีวิตแบบพอเพียง” 
พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาด้านคนและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน 
 ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการบริหารจัดการ 
3.3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 -บริบทภายนอก 
  1. ความเหลื่อมล้ า 
   เป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาส การเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ จนกระทั่งน าไปสู่ความขัดแย้งในสังคมและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม อาทิ คนยากจนยังขาดโอกาสการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขที่มีความ
เท่าเทียมกัน การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
  2. ความเป็นเมือง 
   การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองของต าบลหาดนางแก้ว มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆจึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์
ของทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการ
แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการ
คนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดในภาคครัวเรือน การขนส่งมีต้นทุนต่ าลงและการลงทุนในระบบ
สาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้อง
มีการบริหารจัดการด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
  3. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
   องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วง ปี 2544-2643 จะเป็นศตวรรษ
แห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศ
ที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สั งคมผู้สูงอายุ เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนา และจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันผู้สูงอายุในต าบลหาดนางแก้ว มีจ านวนประมาณ 600 ราย ที่
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพจากรัฐ ท าให้ต้องมีการพัฒนาศักยภาพ และวางแผนความพร้อมด้านการส่งเสริมอาชีพ 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  4. การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
   การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้ เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์ 
อิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นรูปแบบการค้าท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ โทรทัศน์ กล้องวงจรปิด 
และอ่ืนๆเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน  
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รวมทั้งการติดต่อประสานงานเพ่ือส่งต่อข้อมูลข่าวสารของทางราชการต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนาง
แก้วก็ใช้การส่งผ่านข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ เพราะด้วยความก้าวหน้า ความทันสมัยและความรวดเร็ว 
 -บริบทภายใน 
  1. การขาดแคลนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
   -บุคลากรในองค์กร นับว่าเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ทั้งจาก
นโยบายระดับชาติ นโยบายจังหวัด/อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ยิ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย และการ
ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างดีที่สุด แต่ปัจจุบันพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วยังขาดแคลนบุคลากร
ในต าแหน่งส าคัญๆหลายต าแหน่ง ทั้งกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือขับเคลื่อนงานและนโยบายต่างๆให้เป็นไปตามความรู้และความสามารถ ได้อย่างตรงกับสาขาวิชาความรู้ อัน
จะส่งผลให้งานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2. การบริหารจัดการภาครัฐ 
   -ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2558 วางกรอบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2558 มีมาตรการส าคัญๆที่
จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา อาทิ 
มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบ 
มาตรา 82  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ
อย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม
อย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดการภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเ จนระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
มาตรา 89 รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและ
ความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินเงินแผ่นดินอย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบ
ภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
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ส่วนที่  3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

---------------- 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

  
 
หมายเหตุ**  
1. ยุทธศาสตร์ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงานก็ได้ และ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุน มีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้ 
2. ด้านให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม เป็นต้น 
3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

1.แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองช่าง -ส านักปลัด 
-กองคลัง 

2 ด้านเกษตรกรรมเศรษฐกิจ
และบริหารจัดการน้ า 

2.ด้านการเศรษฐกิจ 2.แผนงาน
การเกษตร 

ส านักปลัด -กองคลัง 

3 ด้านสังคม การศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

3.แผนงาน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
4.แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองการศึกษาฯ 
 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 

4 ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม -ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

5.แผนงาน
บริหารทั่วไป 

ส านักปลัด -กองคลัง 

5 ด้านสาธารณสุข -ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

6.แผนงาน 
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 

6 ด้านบริหารจัดการ 
 

3.ด้านบริหารทั่วไป 
4.ด้านการด าเนิน 
งานอ่ืน 

7.แผนงาน 
งบกลาง 
8.แผนงาน
บริหารทั่วไป 
9.แผนงานการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน 

ส านักปลัด -กองคลัง 
-กองการศึกษาฯ 

รวม 4 ด้าน 9 แผนงาน - - 



 

ส่วนที่ 2 
การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

 
 

บัญชีสรปุ/รายละเอียดโครงการพัฒนา/กิจกรรม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  

 
 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
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แบบ ผ.01 

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-257)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ปี 2566 ปี 2567 ปี2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1.ด้านโครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

            

- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

52 17,000,000 52 17,000,000 52 17,000,000 52 17,000,000 52 17,000,000 52 17,000,000 

-แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

            

รวม 52 17,000,000 52 17,000,000 52 17,000,000 52 17,000,000 52 17,000,000 52 17,000,000 
2.ด้านเกษตรกรรม
เศรษฐกิจและบริหาร
จัดการน้ า 

            

-แผนงานการเกษตร 16 2,052,000 16 2,052,000 16 2,052,000 16 2,052,000 16 2,052,000 16 2,052,000 
 

รวม 
68 19,052,000 68 19,052,000 68 19,052,000 68 19,052,000 68 19,052,000 68 19,052,000 
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แบบ ผ.01 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ปี 2566 ปี 2567 ปี2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

3. ด้านสังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

            

- แผนงานเการศึกษา 11 4,310,000 11 4,310,000 11 4,310,000 11 4,310,000 11 4,310,000 11 4,310,000 
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

รวม 11 4,310,000 11 4,310,000 11 4,310,000 11 4,310,000 11 4,310,000 11 4,310,000 
4 .ด้านพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

            

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

3 1,150,000 3 1,150,000 3 1,150,000 3 1,150,000 3 1,150,000 3 1,150,000 

 
รวม 

14 5,460,000 14 5,460,000 14 5,460,000 14 5,460,000 14 5,460,000 14 5,460,000 
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แบบ ผ.01 

 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
ปี 2566 ปี 2567 ปี2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

5. ด้านสารณสุข 
 

            

- แผนงานสาธารสุข 10 1,100,000 10 1,100,000 10 1,100,000 10 1,100,000 10 1,100,000 10 1,100,000 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

            

รวม 10 1,100,000 10 1,100,000 10 1,100,000 10 1,100,000 10 1,100,000 10 1,100,000 
6 .ด้านการพัฒนา
ด้านการบริหารและ
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

            

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

11 365,000 11 365,000 11 365,000 11 365,000 11 365,000 11 365,000 

-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

10 1,010,000 10 1,010,000 10 1,010,000 10 1,010,000 10 1,010,000 10 1,010,000 

-แผนงานการศึกษา 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 
-แผนงานงบกลาง 4 6,355,000 4 6,355,000 4 6,355,000 4 6,355,000 4 6,355,000 4 6,355,000 

 
รวม 

37 8,770,000 37 8,770,000 37 8,770,000 37 8,770,000 37 8,770,000 37 8,770,000 

รวมท้ังสิ้น 119 33,282,000 119 33,282,000 119 33,282,000 119 33,282,000 119 33,282,000 119 33,282,000 
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แบบ ผ.02 

 รายละเอียดโครงการพฒันา 

     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256-2570)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่  1 :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  แผนงานเคหะและชุมชน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภัย พัฒนาแหล่งน้ า เพื่อการอุปโภค - บริโภค  
เกษตรกร และอุตสาหกรรม 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสรมิ
เหล็ก หมู่
ที่ 7 บ้าน
ปราสาท 

เพื่อความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 7 บ้านปราสาท กว้าง 5 ม. ระยะทางเฉลี่ย 
165 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 825 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจ
ประชาชน 

มปีระชาชนได้ใช้
ถนนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 7 
 

 
   
 
 
 



30 
แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้ง
ไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่
ที่ 1 บ้านเพชร
เอิม 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร 

โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 จ านวน 
10 จดุ – แผงโซลาเซลล์
ขนาด 80 วัตต์ ชนิดโมโนหรือ
โพลีครสิตรัลไลน์ มอก.
1843-2553 
-ตู้เหล็กชนิดกันน้ าพร้อมชุด
คอนโทรลควบคมุการชาร์จอัติ
โนมัต ิ
-ส ารองไฟไม่น้อยกว่า 2 วัน 
ในขณะที่ไมม่ีแสงอาทิตย ์
- เสาชุบกัลป์วาไนท์สูง 8 
เมตร รวมชุดสายไฟ 
- โคมไฟส่องสว่า 
หลังเต่าหลอด led จ านวน 
840 หลอด มอก.513-
2553 
- แบตเตอรี่ 12V.75Ah 
มาตรฐาน ISO 
- พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 1 

 

 



31 
แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

3 โครงการติดตั้ง
ไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่
ที่ 2 บ้านหาด
สูง 

เพื่อความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 จ านวน 10 จุด 
– แผงโซลาเซลล์ขนาด 80 วัตต์ 
ชนิดโมโนหรือโพลีคริสตรลัไลน์ มอก.
1843-2553 
-ตู้เหล็กชนิดกันน้ าพร้อมชุด
คอนโทรลควบคมุการชาร์จอัติโนมตัิ 
-ส ารองไฟไม่น้อยกว่า 2 วัน ในขณะ
ที่ไม่มีแสงอาทิตย ์
- เสาชุบกัลป์วาไนท์สูง 8 เมตร รวม
ชุดสายไฟ 
- โคมไฟส่องสว่า 
หลังเต่าหลอด led จ านวน 840 
หลอด มอก.513-2553 
- แบตเตอรี่ 12V.75Ah มาตรฐาน 
ISO 
- พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ปา้ย 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 2 

 

 

 

 



32 

แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้ง
ไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่
ที่ 3 บ้านซ่ง 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร 

โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 จ านวน 
10 จดุ – แผงโซลาเซลล์
ขนาด 80 วัตต์ ชนิดโมโนหรือ
โพลีครสิตรัลไลน์ มอก.
1843-2553 
-ตู้เหล็กชนิดกันน้ าพร้อมชุด
คอนโทรลควบคมุการชาร์จอัติ
โนมัต ิ
-ส ารองไฟไม่น้อยกว่า 2 วัน 
ในขณะที่ไมม่ีแสงอาทิตย ์
- เสาชุบกัลป์วาไนท์สูง 8 
เมตร รวมชุดสายไฟ 
- โคมไฟส่องสว่า 
หลังเต่าหลอด led จ านวน 
840 หลอด มอก.513-
2553 
- แบตเตอรี่ 12V.75Ah 
มาตรฐาน ISO 
- พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 3 

 



33 
แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้ง
ไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่
ที่ 4 บ้านบึง
กาฬ 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร 

โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 จ านวน 
10 จดุ – แผงโซลาเซลล์
ขนาด 80 วัตต์ ชนิดโมโนหรือ
โพลีครสิตรัลไลน์ มอก.
1843-2553 
-ตู้เหล็กชนิดกันน้ าพร้อมชุด
คอนโทรลควบคมุการชาร์จอัติ
โนมัต ิ
-ส ารองไฟไม่น้อยกว่า 2 วัน 
ในขณะที่ไมม่ีแสงอาทิตย ์
- เสาชุบกัลป์วาไนท์สูง 8 
เมตร รวมชุดสายไฟ 
- โคมไฟส่องสว่า 
หลังเต่าหลอด led จ านวน 
840 หลอด มอก.513-
2553 
- แบตเตอรี่ 12V.75Ah 
มาตรฐาน ISO 
- พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 4 

 

 



34 

แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

6 โครงการติดตั้ง
ไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่
ที่ 5 บ้านเขาดิน 

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจร 

โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 จ านวน 10 
จุด – แผงโซลาเซลล์ขนาด 80 
วัตต์ ชนิดโมโนหรือโพลีคริ
สตรลัไลน์ มอก.1843-2553 
-ตู้เหล็กชนิดกันน้ าพร้อมชุด
คอนโทรลควบคมุการชาร์จอัติ
โนมัต ิ
-ส ารองไฟไม่น้อยกว่า 2 วัน 
ในขณะที่ไมม่ีแสงอาทิตย ์
- เสาชุบกัลป์วาไนท์สูง 8 เมตร 
รวมชุดสายไฟ 
- โคมไฟส่องสว่า 
หลังเต่าหลอด led จ านวน 840 
หลอด มอก.513-2553 
- แบตเตอรี่ 12V.75Ah 
มาตรฐาน ISO 
- พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 5 

 

 

 



35 

แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้ง
ไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่
ที่ 6 บ้านเกาะ
ลอย 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร 

โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 จ านวน 
10 จดุ – แผงโซลาเซลล์
ขนาด 80 วัตต์ ชนิดโมโนหรือ
โพลีครสิตรัลไลน์ มอก.
1843-2553 
-ตู้เหล็กชนิดกันน้ าพร้อมชุด
คอนโทรลควบคมุการชาร์จอัติ
โนมัต ิ
-ส ารองไฟไม่น้อยกว่า 2 วัน 
ในขณะที่ไมม่ีแสงอาทิตย ์
- เสาชุบกัลป์วาไนท์สูง 8 
เมตร รวมชุดสายไฟ 
- โคมไฟส่องสว่า 
หลังเต่าหลอด led จ านวน 
840 หลอด มอก.513-
2553 
- แบตเตอรี่ 12V.75Ah 
มาตรฐาน ISO 
- พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 6 

 

 



36 
แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

8 โครงการติดตั้ง
ไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่
ที่ 7 บ้าน
ปราสาท 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร 

โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 จ านวน 
10 จดุ – แผงโซลาเซลล์
ขนาด 80 วัตต์ ชนิดโมโนหรือ
โพลีครสิตรัลไลน์ มอก.
1843-2553 
-ตู้เหล็กชนิดกันน้ าพร้อมชุด
คอนโทรลควบคมุการชาร์จอัติ
โนมัต ิ
-ส ารองไฟไม่น้อยกว่า 2 วัน 
ในขณะที่ไมม่ีแสงอาทิตย ์
- เสาชุบกัลป์วาไนท์สูง 8 
เมตร รวมชุดสายไฟ 
- โคมไฟส่องสว่า 
หลังเต่าหลอด led จ านวน 
840 หลอด มอก.513-
2553 
- แบตเตอรี่ 12V.75Ah 
มาตรฐาน ISO 
- พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 7 

 

 



37 
แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

9 ซ่อมแซมคลอง
ส่งน้ า สถานี
บ้านหาดกระจง 
หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค-บรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ซ่อมแซมคลองส่งน้ า สถานี
บ้านหาดกระจง หมู่ที่ 3  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภค – บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
หมู่ที่ 3 

10 โครงการ
ซ่อมแซมโคมไฟ
ถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านเพชรเอิม  

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร 

โครงการซ่อมแซมโคมไฟถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน
เพชรเอิม จ านวน 50 จุด 
- ชุดไฟถนน LED  100 วัตต ์
- แผง LED ขนาด 100 วัตต ์
- ควบคุมระบบไฟฟ้า วงจร
ส าหรับไฟ LED  
- ตัวโครงอลูมเินียมส าหรับ
แผง LED ทนต่อการกัดกร่อน 
- ค่าแรงรื้อถอนโคมเก่า และ
ติดตั้งโคมใหม ่
- พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 1 

 

 

 

 

 



38 
แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

11 โครงการ
ซ่อมแซมโคมไฟ
ถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
2 บ้านหาดสูง  

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจร 

โครงการซ่อมแซมโคมไฟถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน
หาดสูง จ านวน 50 จุด 
- ชุดไฟถนน LED  100 วัตต ์
- แผง LED ขนาด 100 วัตต ์
- ควบคุมระบบไฟฟ้า วงจร
ส าหรับไฟ LED  
- ตัวโครงอลูมเินียมส าหรับแผง 
LED ทนต่อการกัดกร่อน 
- ค่าแรงรื้อถอนโคมเก่า และ
ติดตั้งโคมใหม ่
- พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 



39 
แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

12 โครงการ
ซ่อมแซมโคมไฟ
ถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
3 บ้านซ่ง  

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจร 

โครงการซ่อมแซมโคมไฟถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านซ่ง 
จ านวน 50 จดุ 
- ชุดไฟถนน LED  100 วัตต ์
- แผง LED ขนาด 100 วัตต ์
- ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า วงจร
ส าหรับไฟ LED  
- ตัวโครงอลูมเินียมส าหรับแผง 
LED ทนต่อการกัดกร่อน 
- ค่าแรงรื้อถอนโคมเก่า และ
ติดตั้งโคมใหม ่
- พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 3 

 

  

  

 

 

 

 



40 
แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

13 โครงการ
ซ่อมแซมโคมไฟ
ถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
4 บ้านบึงกาฬ  

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจร 

โครงการซ่อมแซมโคมไฟถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านบึง
กาฬ จ านวน 50 จดุ 
- ชุดไฟถนน LED  100 วัตต ์
- แผง LED ขนาด 100 วัตต ์
- ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า วงจร
ส าหรับไฟ LED  
- ตัวโครงอลูมเินียมส าหรับแผง 
LED ทนต่อการกัดกร่อน 
- ค่าแรงรื้อถอนโคมเก่า และ
ติดตั้งโคมใหม ่
- พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 4 

 

 

 

  

 

 



41 

แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

14 โครงการ
ซ่อมแซมโคมไฟ
ถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
5 บ้านเขาดิน  

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจร 

โครงการซ่อมแซมโคมไฟถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเขา
ดิน จ านวน 50 จดุ 
- ชุดไฟถนน LED  100 วัตต ์
- แผง LED ขนาด 100 วัตต ์
- ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า วงจร
ส าหรับไฟ LED  
- ตัวโครงอลูมเินียมส าหรับแผง 
LED ทนต่อการกัดกร่อน 
- ค่าแรงรื้อถอนโคมเก่า และ
ติดตั้งโคมใหม ่
- พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 



42 

แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

15 โครงการ
ซ่อมแซมโคมไฟ
ถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
6 บ้านเกาะ
ลอย  

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจร 

โครงการซ่อมแซมโคมไฟถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน
เกาะลอย จ านวน 50 จดุ 
- ชุดไฟถนน LED  100 วัตต ์
- แผง LED ขนาด 100 วัตต ์
- ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า วงจร
ส าหรับไฟ LED  
- ตัวโครงอลูมเินียมส าหรับแผง 
LED ทนต่อการกัดกร่อน 
- ค่าแรงรื้อถอนโคมเก่า และ
ติดตั้งโคมใหม ่
- พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 6 

 

 

 

 

  

 



43 
แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

16 โครงการ
ซ่อมแซมโคมไฟ
ถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
7 บ้านปราสาท  

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจร 

โครงการซ่อมแซมโคมไฟถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน
ปราสาท จ านวน 50 จดุ 
- ชุดไฟถนน LED  100 วัตต ์
- แผง LED ขนาด 100 วัตต ์
- ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า วงจร
ส าหรับไฟ LED  
- ตัวโครงอลูมเินียมส าหรับแผง 
LED ทนต่อการกัดกร่อน 
- ค่าแรงรื้อถอนโคมเก่า และ
ติดตั้งโคมใหม ่
- พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 7 

 

  

 

 

 

 

 



44 
แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

17 โครงการ
ก่อสร้างรั้ว 
คสล. พร้อม
ประตูทางเข้า 
และป้ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อความปลอดภัย
ของเด็ก ๆ 

โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. 
พร้อมประตูทางเข้า และปา้ย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหาด
นางแก้ว 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 6 

18 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ดินลูกรังพร้อม
บดอัด หมู่ที่ 1 
บ้านเพชรเอิม 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร 

โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 1 
บ้านเพชรเอิม สายจาก
ถนนลาดยางบ้านหาดสูง-บ้าน
ทุ่งแฝก ถึงแม่น้ าบางปะกง 
กว้างเฉลี่ย 5 ม. ระยะทาง 
160 ม. สูงเฉลี่ย 1.80 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 1 

19 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเสรมิเหล็ก
หมู่ที่ 1 บ้าน
เพชรเอิม 

เพื่อให้ได้ถนนท่ีเป็น
มาตรฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 
บ้านเพชรเอิม ผิวจราจรถนน
กว้าง 6 ม. ระยะทาง 139 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี 
คสล. ไม่น้อยกว่า 834 ตร.ม. 
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 1 

 

 

 



45 

แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

20 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ดินลูกรังพร้อม
บดอัด หมู่ที่ 1 
บ้านเพชรเอิม 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร 

โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 1 
บ้านเพชรเอิม สายจากบ้าน
นางศันย์สนีย์ สังฆฤทธิ์ ถึง
บ้านนางกาญจนา  
บัวการีม กว้างเฉลี่ย 3 ม. 
ระยะทาง 70 ม. สูงเฉลี่ย  
1.50 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 1 

21 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ดินลูกรังพร้อม
บดอัด หมู่ที่ 1 
บ้านเพชรเอิม  

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง
พร้อมบดอัด หมู่ท่ี 1 บ้านเพชร
เอิม สายบ้านนางทองค า ผาม่ัน 
– บ้านนางอัมพร สุดพิบูลย์ 
กว้างเฉลี่ย 4 ม. ระยะทาง 150 
ม. สูงเฉลี่ย 1.20 ม. ลงดินถม
กว้างเฉลี่ย 4 ม. ระยะทาง 150 
ม. สูงเฉลี่ย 1.0 ม. บดอัดแน่น
ไม่น้อยกว่า 95% STANDARD 
PROCTOR DENSITY พร้อมลง
ดินลูกรังกว้างเฉลี่ย 4 ม. 
ระยะทาง 150 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า
95%  MODIFIED PROCTOR 
DENSITY  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 1 

 

  



46 
แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

22 โครงการขุด
ลอกคลอง
ระบายน้ า หมู่ที่ 
7 บ้านปราสาท 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บรโิภค 
อย่างเพียงพอ 

โครงการขุดลอกคลองระบาย
น้ า หมู่ที่ 7 บ้านปราสาท 
กว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาวเฉลีย่ 
1,200 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
5,700 ลบ.ม. 
สภาพเดิม กว้างเฉลี่ยว 3 ม. 
ยาวเฉลี่ย 1,200 ม.ลึกเฉลีย่  
0.20 ม. 
สภาพใหม่ กว้าง 5 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,200 ม. ลึกเฉลี่ย 
1.50 ม. ลาดเอียง 1:1 หรือ
ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า 
5,700 ลบ.ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาขน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
หมู่ที่ 7 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ท่ี 
2 บ้านหาดสูง 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ท่ี 2 บ้านหาดสูง สายต่อจาก 
คสล. เดิมบ้านนางประดับ  
กอบกู้ก่อนแก่ ปริมาณงานผิว
จราจรถนนกว้าง 4 ม. ระยะทาง 
105 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มี
พื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 420 ตร.
ม. ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี 
พร้อมวางท่อระบายน้ าเหล็กอาบ
สังกะสี ∅ 6” ยาว 6 ม. 
จ านวน 1 จุด ๆ ละ 1 ท่อน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ท่ี 2 



47 

แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

24 โครงการเสรมิ
ถนนดินลูกรัง
พร้อมปรับเกลี่ย 
หมู่ที่ 2 บ้าน
หาดสูง 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร 

โครงการเสรมิถนนดินลูกรัง
พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2 บ้าน
หาดสูง เส้นจากบ้านน้ าฉ่า – 
ถนนสายบ้านนายกติติศักดิ์ 
สืบพันธ์ – บ้านนางนาง  กอง
กูล กว้างเฉลี่ย 5 ม. ระยะทาง 
1,135 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 
ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 2 

 
25 

โครงการเสรมิ
ถนนดินลูกรัง
พร้อมปรับเกลี่ย 
หมู่ที่ 2 บ้าน
หาดสูง  

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร 

โครงการเสริมถนนดินลูกรัง
พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ท่ี 2 บ้าน
หาดสูงเส้นริมคลองตะเคียนทอง 
– ถนนลาดยางแขวงทางหลวง
ชนบท กว้างเฉลี่ย 4.50 ม. 
ระยะทาง 1,300 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล.∅ 1.00 ม. จ านวน 1 จุด 
ๆ ละ 7 ท่อน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 2 
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แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

26 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ดินลูกรังพร้อม
บดอัด หมู่ที่ 1 
บ้านเพชรเอิม  

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจร 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง
พร้อมบดอัด หมู่ที่ 1 บ้านเพชร
เอิม สายจากบ้านนางทองค า  
ผามั่น – บ้านนางอ าพร สดุพิบูลย ์
กว้างเฉลี่ย 6 ม. ระยะทาง 240 
ม. สูงเฉลีย่ 0.60 ม. ลงดินถม
กว้างเฉลี่ย 6 ม. ระยะทาง 240 
ม. สูงเฉลีย่ 0.40 ม. บดอัดแน่น
ไม่น้อยกว่า 95% STANDARD 
PROCTOR DENSITY พร้อมลง
ดินลูกรังกว้างเฉลี่ย 6 ม. 
ระยะทาง 240 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. บดอดัแน่นไม่น้อยกว่า 
95% MODIFIED PROCTOR 
DENSITY 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 1 

27 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 
บ้านซ่ง 

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจร 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่
3 บ้านซ่ง เส้นต่อจาก คสล. เดมิ 
บ้านสนาม – บ้านนางสังเวยีน 
ชายทุ่ง ปริมาณผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 4 ม. ระยะทางเฉลีย่ 204 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม. 
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 3 
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แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

28 โครงการ
ก่อสร้างถนน
ดินลูกรังพร้อม
บดอัด หมู่ที่ 5 
บ้านเขาดิน 

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจร 

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง
พร้อมบดอัด หมู่ท่ี 5 บ้านเขาดิน 
เส้นจากบ้านนางประเทือง มาแสง 
ถึงบ้านนายสมเดช มุกดาสุข กว้าง
เฉลี่ย 5 ม. ระยะทาง 370 ม. สูง
เฉลี่ย 0.50 ม. ลงดินถมกว้างเฉลี่ย 
5 ม. สูงเฉลี่ย 0.30 ม. ระยะทาง 
370 ม. พร้อมลงดินลูกรังกว้าง
เฉลี่ย 5 ม. ระยะทาง 370 ม. หนา
เฉลี่ย  0.20 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 5 

29 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ดินลูกรังพร้อม
ปรับเกลีย่ หมู่ที่ 
5 บ้านเขาดิน 

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจร 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง
พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ท่ี 5 บ้านเขา
ดิน เส้นจากบ้านนายเทิดภากร สัตย
ประกอบ ถึงต้นกระบกใหญ่ กว้าง
เฉลี่ย 5 ม. ระยะทาง 480 ม. สูง
เฉลี่ย 0.20 ม. ลงดินลูกรังกว้าง
เฉลี่ย 5 ม. ระยะทาง 480 ม. สูง
เฉลี่ย 0.20 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 5 

30 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ดินลูกรังพร้อม
ปรับเกลีย่ หมู่ที่ 
5 บ้านเขาดิน  

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจร 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง
พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5 บ้านเขา
ดิน ปริมาณงานผิวจราจรถนน
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 204 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม. ไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที ่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 5 
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แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

31 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ดินลูกรังพร้อม
ปรับเกลีย่ หมู่ที่ 
5 บ้านเขาดิน 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร 

โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังพร้อมปรับเกลีย่ หมู่ที่ 5 
บ้านเขาดิน สายบ้านวัง
ค้างคาวกว้าง 5 ม. ระยะทาง 
300 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 5 

32 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่ 
5 บ้านเขาดิน 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน 
สายบ้านวังค้างคาว กว้างเฉลีย่ 
5 ม. ระยะทาง 300 ม. สูง
เฉลี่ย 0.20 ม. ลงดินลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 5 ม. ระยะทาง 
300 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 5 

33 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่ 
5 บ้านเขาดิน 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร 

โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
หมู่ท่ี 5 บ้านเขาดิน สายจาก
ถนนลาดยางเส้นมูลนิธิสัจจพุทธ
ธรรม-บึงแหลมหิน กว้างเฉลี่ย 4 
ม. ระยะทาง 275 ม. สูงเฉลี่ย 
0.50 ม. ลงดินลูกรังกว้างเฉลี่ย 
4 ม. ระยะทาง 275 ม. หนา
เฉลี่ย 0.50 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 5 
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แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

34 โครงการ
ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรัง หมู่ที่ 6 
บ้านเกาะลอย  

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร 

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
หมู่ที่ 6 บ้านเกาะลอย เส้น
จากบ้านนายพยัพ  ผดุงสันต์ 
ถึงที่ดินนางสมควร รื่นสดงาม 
กว้างเฉลี่ย 5 ม. ระยะทาง 
570 ม. สูงเฉลี่ย 0.70 ม. ลง
ดินถมกว้างเฉลี่ย 5 ม. สูง
เฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทาง 
570 ม. พร้อมลงดินลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 5 ม. ระยะทาง 
570 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 6 

35 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 6 
บ้านเกาะลอย 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 
บ้านเกาะลอย เส้นจากบ้าน
นายบุญเลิศ บางกุ้ง-บ้านนาง
สมควร รื่นสดงาม ปริมาณ
งาน ผิวจราจรถนนกว้างเฉลี่ย 
4 ม. ระยะทางเฉลี่ย 204 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี 
คสล. ไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม. 
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 6 
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แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการ
ซ่อมแซม
ถนนดิน
ลูกรัง หมู่
ที่ 7 บ้าน
ปราสาท 

เพื่อความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 7 
บ้านปราสาท สายจากบา้นปราสาท-ไร่
ทะนงศักดิ์ ลงดินลูกรังกว้างเฉลี่ย 5 ม. 
ระยะทาง 10,50 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้
ถนนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 7 

37 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนดิน
ลูกรัง 
พร้อมบด
อัด หมู่ท่ี 
7 บ้าน
ปราสาท  

เพื่อความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง พรอ้มบด
อัด หมู่ท่ี 7 บ้านปราสาท สายจาก
ถนนลาดยาง อบจ. – บ้านปราสาท กว้าง
เฉลี่ย 4 ม. ระยะทาง 150 ม. สูงเฉลี่ย 
0.90 ม. ลงดินถมกว้างเฉลีย่ 5 ม. 
ระยะทาง 310 ม. สูงเฉลี่ย 0.70 ม. 
พร้อมลงดินลูกรังกว้างเฉลีย่ 5 ม. 
ระยะทาง 310 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้
ถนนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 7 

38 โครงการ
ชุมชน
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสรมิ
เหล็ก หมู่
ที่ 7 

เพื่อความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

โครงการชุมชนก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 7 ปรมิาณงาน ผวิ
จราจรถนนกว้าง 5 ม. ระยะทาง 165 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 825 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้
ถนนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 7 

 



53 

แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการขุดคลองสาธารณะประ
โยขน์คลองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านปราสาท 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บรโิภค
อย่างเพียงพอ 

โครงการขุดคลอง
สาธารณะประโยขน์
คลองไผ่ หมู่ที่ 7 
บ้านปราสาท กว้าง
เฉลี่ย 8 ม. ยาว
เฉลี่ย 1,138 ม. 
ลึกเฉลีย่ 2.00 ม. 
ลาดเอียง 1:1 หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,656 
ลูกบาศก์เมตร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 
หมู่ที่ 7 

40 โครงการขุดสระ หมู่ที่ 7 บ้าน
ปราสาท 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บรโิภค
อย่างเพียงพอ 

โครงการขุดสระ 
หมู่ที่ 7 บ้าน
ปราสาท กว้างเฉลี่ย 
70 ม. ยาวเฉลีย่ 
83 ม. ลึกเฉลี่ย 
2.00 ม. ลาดเอียง 
1:1 หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
11,024 ลูกบาศก์
เมตร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 
หมู่ที่ 7 

 

 



54 
แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

41 โครงการขยาย
ท่อเมน
น้ าประปา  
หมู่ที่ 1,6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บรโิภค
อย่างเพียงพอ 

โครงการขยายท่อเมน
น้ าประปา จากบึงกรด ถึงบ้าน
เกาะลอย-ท่อเมนน้ าประปา
ท่อ HDPE ขนาด 90 มม. PN 
6 ระยะทาง 500 ม. 
งบประมาณ 250,000 บาท  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
หมู่ที่ 1,6 

42 โครงการ
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
กบินทร์บุร ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการ
ขยายเขตและตดิตั้ง
หม้อแปลงภายในเขต 
อบต.หาดนางแก้ว 

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคอ าเภอกบินทร์บุร ี

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 
การไฟฟ้า
อ าเภอ
กบินทรบ์ุร ี

43 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านบึงกาฬ สายจาก
ถนนลาดยางคลองชลองแวง-
บ้านหนองคล้าถึงเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งพังแม่น้ าปราจีน กล้าง 4 
ม. ระยะทาง 146 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 656 ตร.ม. ไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาขน 

ประชาชนสัญจรไป
มาได้อยา่งสะดวก

และปลอดภัย 

กองช่าง  
หมู่ที่ 4  

 

 



55 
แบบ ผ.02 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

44 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 
บ้านปราสาทต่อจาก คสล.เดิม
บ้านปราสาท-บ้านคลองกลาง 
ถนนกว้างเฉลี่ย 5 ม. 
ระยะทางหนา 93 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 456 ตร.ม. ไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนสัญจรไป
มาได้อยา่งสะดวก 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 7 

45 โครงการ
ซ่อมแซมแพสูบ
น้ า ม.3 

เพื่อให้ประชามีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

โครงการซ่อมแซมแพสบูน้ า 
สถานีบ้านหาดกระจง หมู่ที่ 3 
พร้อมป้ายโครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

 กองช่าง 
การไฟฟ้า
อ าเภอ
กบินทร์บุร ี

 

 
 
 
 
 
 
 

 



56 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุร ี
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ (1.พัฒนาด้านการเกษตร และบรหิารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ) 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและฟื้นฟูด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและบริหารจดัการน้ า 

2.1 แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อบรมอาชีพ
ให้กับกลุ่ม
เกษตรตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ของประชาชน 

อบรมการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน 

    50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต.หาดนาง

แก้ว 
เกษตรอ าเภอ
กบินทร์บุร ี

2 อบรม
ประชาชนใน
โครงการต่าง 
ๆ  

เพื่อส่งเสริมรายได้
ให้กับกลุ่ม
เกษตรกร 

อบรมการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

   100,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต.หาดนาง

แก้ว 

3 ส่งเสริม
กองทุน
พัฒนาบาท
บาทสตรี  

เพื่อส่งเสริมรายได้
ให้กับกลุ่มสตร ี

อบรมการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

-   50,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต.หาดนาง

แก้ว 

 
 
 



56 
แบบ ผ.02 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการ
อบรมผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และ
ปุ๋ยชีวภาพ 

เพื่อส่งเสริมรายได้
ให้กับกลุ่ม
เกษตรกร 

อบรมการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 - - 545,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากข้ึน 

เกษตรอ าเภอ
กบินทร์บุร ี

6 โครงการ
อบรม
ปรับปรุงบ ารุง
ดินด้วยปุ๋ยพืช
สด 

เพื่อส่งเสริมรายได้
ให้กับกลุ่ม
เกษตรกร 

อบรมการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

  35,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากข้ึน 

เกษตรอ าเภอ
กบินทร์บุร ี

7 ส่งเสริมการ
ปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษ 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ของประชาชน 

อบรมการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน 

- - - - 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากข้ึน 

เกษตรอ าเภอ
กบินทร์บุร ี

8 โครงการ
ส่งเสริมและ
ผลิตภณัฑ์มัน
ส าปะหลัง
พันธ์ดี  

เพื่อส่งเสริมรายได้
ให้กับกลุ่ม
เกษตรกร 

อบรมการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 - - - 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากข้ึน 

เกษตรอ าเภอ
กบินทร์บุร ี

9 โครงการ
รณรงค์
ป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช  

เพื่อส่งเสริมรายได้
ให้กับกลุ่มเกตรกร 

อบรมการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 - - 100,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากข้ึน 

เกษตรอ าเภอ
กบินทร์บุร ี

 
 



57 
แบบ ผ.02 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการศูนย์
การเรยีนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมรายได้
ให้กับกลุ่ม
เกษตรกร 

อบรมการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

   150,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

เกษตรอ าเภอ
กบินทร์บุร ี

12 โครงการท า
บัตร
ประจ าตัว
เกษตรกร 

เพื่อส่งเสริม
เกษตรกร 

อบรมการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 - - 12,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

เกษตรอ าเภอ
กบินทร์บุร ี

13 โครงการโรงสี
ชุมชน  

เพื่อส่งเสริมรายได้
ให้กับกลุ่ม
เกษตรกร 

อบรมการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 - - 50,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต.หาดนางแก้ว 

14 โครงการ
ส่งเสริมการ
ปลูกพืช
สมุนไพร ตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง  

เพื่อส่งเสริมรายได้
ให้กับกลุ่มเกตรกร 

อบรมการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 - - 100,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต.หาดนางแก้ว 

เกษตรอ าเภอ
กบินทร์บุร ี

15 โครงการ
ส่งเสริมและ
ผลผลติข้าว
ชุมชน  

เพื่อส่งเสริมรายได้
ให้กับกลุ่มเกษตกร 

อบรมการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

-  - 100,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

เกษตรอ าเภอ
กบินทร์บุร ี

 
 



 
58 

แบบ ผ.02 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการศูนย์
การเรยีนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมรายได้
ให้กับกลุ่ม
เกษตรกร 

อบรมการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

   150,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

เกษตรอ าเภอ
กบินทร์บุร ี

17 โครงการปลูก
หญ้าไว้
ส าหรับเลี้ยง
สัตว์ในฤดูน้ า
หลาก 

เพื่อส่งเสริม
เกษตรกร 

โครงการปลูกหญ้าไว้ส าหรับ
เลี้ยงสตัว์ในฤดูน้ าหลาก 

   380,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง อบต.หาด
นางแก้ว 

18 โครงการปลูก
ป่าเฉลิมพระ
เกียรติ “จติ
อาสา สรา้ง
ป่า รักษ์น้ า” 

 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ “จติอาสา สร้างป่า 
รักษ์น้ า” 

  30,000      

 
 
 
 

 
 
 
 
 



59 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ (3.ยกระดับบรหิารจดัการงานด้านสังคม การศึกษาให้มคีุณภาพมีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมคิุ้มกันและสง่เสริมโอกาสทางสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง) 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 วันเด็ก
แห่งชาติ 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
กล้าแสดงออกได้
อย่างเหมาะสม 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ   150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่่ า
กว่าร้อยละ 60 

เด็ก/เยาวชน 
ได้มโีอกาส
แสดงออกและ
ท ากิจกรรมที่
ส่งเสริม
พัฒนาการที่ด ี

กองการศึกษา 
อบต.หาดนาง

แก้ว 

2 อุดหนุน
ค่าอาหาร
กลางวัน 
 

เพื่อให้เด็กมีภาวะ
โภชนาการที่
แข็งแรง 
สมบูรณ ์

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.โรงเรียนวัดหาดสูง 
3.โรงเรียนวัดวังบัวทอง 
4.โรงเรียนบ้านเขาดิน 
5.โรงเรียนบ้านปราสาท 

  1,900,000 1,900,000 1,900,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่่ า
กว่าร้อยละ 60 

เด็ก/เยาวชน 
มีพัฒนาการที ่
แข็งแรง 
สมบูรณ ์

กองการศึกษา 
อบต.หาดนาง

แก้ว 

3 อุดหนุน
ค่าอาหาร 
เสรมิ (นม) 

เพื่อให้เด็กมีภาวะ
โภชนาการที่
แข็งแรง 
สมบูรณ ์

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.โรงเรียนวัดหาดสูง 
3.โรงเรียนวัดวังบัวทอง 
4.โรงเรียนบ้านเขาดิน 
5.โรงเรียนบ้านปราสาท 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่่ า
กว่าร้อยละ 60 

เด็ก/เยาวชน 
มีพัฒนาการที ่
แข็งแรง 
สมบูรณ ์

กองการศึกษา 
อบต.หาดนาง

แก้ว 

 
 



60 
แบบ ผ.02 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 จัดซื้อวัสด/ุ
อุปกรณ์ของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการส าหรับ 
เด็กเล็ก 

จ านวนเด็กเล็ก 3-5 ขวบ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่่ า
กว่าร้อยละ 60 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตาม
วัย 

กองการศึกษา 
อบต.หาดนาง

แก้ว 

5 ปรับปรุง
สนาม 
กีฬา 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ให้ออกก าลังกาย 

ปรับปรุงสนามกีฬา  
 

- - - 500,000 - ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่่ า
กว่าร้อยละ 60 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตาม
วัย 

กองการศึกษา 
อบต.หาดนาง

แก้ว 

6 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
พร้อม
ก่อสร้างรั้ว 

เพื่อปรับปรุงให้
สวยงาม เป็น
ระเบียบ 
เรียบร้อย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ปลูกหญ้า/ปลูกต้นไม้/ไม้
ประดับ 

-  500,000 - - ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่่ า
กว่าร้อยละ 60 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตาม
วัย 

กองการศึกษา 
อบต.หาดนาง

แก้ว 

7 แข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพ
ติด และโรค
เอดส์ ต าบล
หาดนางแก้ว 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพ 
ความรักความ
สามัคค ี
และป้องกันภัย
จาก 
ยาเสพตดิ 

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 
โดยประชาชนท่ัวไป
ภายในต าบล 
ปีละ 1 ครั้ง/ป ี

  250,000 250,000 250,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่่ า
กว่าร้อยละ 60 

ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรมกับ 
อปท.และ
ส่งเสริมความ
สามัคคีในต าบล 

กองการศึกษา 
อบต.หาดนาง

แก้ว 

 
 
 



61 
แบบ ผ.02 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 สืบสานงาน
ประเพณีสงกรานต์/  
วันครอบครัวและ 
วันผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริม
ศาสนา 
ประเพณีของ
ท้องถิ่น 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี   100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่่ า
กว่าร้อยละ 60 

ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

กองการศึกษา 
อบต.หาดนาง

แก้ว 

9 โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬา ศพด.  

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กปฐมวัยมี
กิจกรรม
เคลื่อนไหว
ร่างกาย ออก
ก าลังกาย เพื่อ
สร้างสุขภาพ
อนามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ ์

จัดการแข่งขันกีฬา
ส าหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หาดนางแก้ว 
 

- - 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ
เด็ก ครู ผู้ปกครอง
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตาม
วัย 

กองการศึกษา 
อบต.หาดนาง

แก้ว 

10 โครงการหล่อเทียน
และถวายเทียน
พรรษา 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีไทย 

โครงการหล่อเทียน
และถวายเทียน
พรรษา 

  30,000      

11 โครงการจดั
กิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิม
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนินี
นาถ ฯ 

 โครงการจดักิจกรรม
เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราช
นินีนาถ ฯ 

  20,000      

 
 



62 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุร ี
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ (1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา) 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (4.พัฒนาด้านท่องเที่ยว) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปลูก
ต้นไม้ในท่ี
สาธารณะ 

เพื่อเพ่ิมสีเขยีว
ให้กับต าบลหาด
นางแก้ว 

ปลูกต้นไม้บรเิวณที่
สาธารณประโยชน์ภายใน
ต าบล 

  50,000 50,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่่ า
กว่าร้อยละ 60 

ต าบลหาดนาง
แก้วมีพื้นท่ีสี
เขียวเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต.หาดนาง

แก้ว 
2 ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์รอบ
โบราณสถาน 

เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
โบราณสถาน 

- - 300,000 - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 

ภูมิทัศน์รอบ
โบราณสถานดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.หาดนาง

แก้ว 
3 ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน
ทางเข้ารอบ
โบราณสถาน 

เพื่อประชาชนเข้า
ไปชม
โบราณสถานมีการ
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ทางเข้ารอบโบราณสถาน 

- 800,000 - - 800,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ได้ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
อบต.หาดนาง

แก้ว 

 
 
 
 
 
 
 



63 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ (6 .พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร) 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข 

5.1 แผนงานด้านสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 พัฒนา
ศักยภาพ 
ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ 
และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน 

ฝึกอบรมการออกก าลัง
กายส าหรับกลุม่ผูสู้งอายุ 
ผู้พิการและผูด้้อยโอกาส 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่ม
ผู้สูงอาย/ุผู้
พิการ/และ
ผู้ด้อยโอกาส 
มีความพึง
พอใจไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 
60 

ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาส
ได้ออกก าลังกาย
และมีกิจกรรม 
ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ส านักปลดั 
อบต.หาดนาง

แก้ว 

2 โครงการ
ขับเคลื่อน
โครงการ
พระราชด าริ 
สาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาการ
ท างานของผู้น า
ชุมชนและ
อาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

โครงการขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริ 
สาธารณสุข 
จ านวน 7 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 20,000 บาท 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ประชาชนมี
ความ 
พึงพอใจไม่
ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

งานสาธารณสุข 
อบต.หาดนาง

แก้ว 

 
 
 
 



64 
แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
ครอบคลมุ 7 หมู่บ้าน 
พร้อมจัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อโครงการไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 
60 

ประชาชนปลอด
จากโรคพิษสุนัข 
บ้า 

งานสาธารณสุข 
อบต.หาดนางแก้ว 

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
4 ป้องกันและ

ควบคุมโรค 
ไข้เลือดออก 

เพื่อรณรงค์ป้องกัน 
โรคไขเ้ลือดออก 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
ครอบคลมุ 7 หมู่บ้าน 
พร้อมจัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อโครงการไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 
60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และไม่เป็นโรค
ไข้เลือดออก 

งานสาธารณสุข 
อบต.หาดนางแก้ว 

5 โครงการ
ฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิ
บิตการจิต
อาสาภัยพิบัติ 
ประจ า อปท. 

เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่ 
อบต.หาดนางแก้ว 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบิตการจติ
อาสาภัยพิบตัิ ประจ า 
อปท. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความ 
พึงพอใจไม่ต่ า
กว่า 
ร้อยละ 60 

เพื่อเสรมิสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่ 
อบต.หาดนางแก้ว 

งานสาธารณสุข 
อบต.หาดนางแก้ว 

6 โครงการจติ
อาสา “เรา
ท าความดี
ด้วยหัวใจ” 

เพื่อแสดงถึงความ
สามัคคีของเครือข่ายใน
พื้นที ่

โครงการจติอาสา “เรา
ความดีด้วยหัวใจ” 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  เพื่อแสดงถึงความ
สามัคคีของ
เครือข่ายในพ้ืนท่ี 

งานสาธารณสุข 
อบต.หาดนางแก้ว 

7 โครงการหาด
นางแก้วร่วม
ใจคัดแยก
ขยะ 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการขยะ 
ครัวเรือนอย่างถูกวิธ ี

โครงการหาดนางแก้ว
ร่วมใจคัดแยกขยะและ
บริหารจดัการขยะเปียก
ในครัวเรือน 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000  เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหาร
จัดการขยะ 
ครัวเรือนอย่างถูกวิธี 

งานสาธารณสุข 
อบต.หาดนางแก้ว 

 



65 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุร ี
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ (3.ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคณุภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง) 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข  
 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการ 
ผู้สูงวัยใส่ใจ
รักสุขภาพ 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน 

ฝึกอบรมการออกก าลัง
กายส าหรับกลุม่ผูสู้งอายุ 
ผู้พิการและผูด้้อยโอกาส 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กลุ่ม
ผู้สูงอาย/ุผู้
พิการ/และ
ผู้ด้อยโอกาส 
มีความพึง
พอใจไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 
60 

ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาส
ได้ออกก าลังกาย
และมีกิจกรรม 
ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ส านักปลดั 
อบต.หาดนาง

แก้ว 

9 โครงการ
แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อน
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

โครงการแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

งานสาธารณสุข 
อบต.หาดนาง

แก้ว 

 
 



66 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ (3.ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคณุภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง) 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข 

5.1 แผนงานด้านสาธารณสุข 
โครงการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีเพื่อด าเนินโครงการด้านสุขภาพ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการ
ป้องกันเด็ก
จมน้ าในเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อให้ความรู้แก่ผูป้กครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก เด็ก และผู้ท าหน้าที่กู้ชีพ
กู้ภัยของ อบต.หาดนางแก้วในการ
ป้องกันเด็กจมน้ าเพื่อสอนและ
ฝึกหัดใหผู้้ปกครอง ครผูู้ดูแลเด็ก 
เด็ก และผู้ที่ท าหน้าท่ีกู้ชีพกู้ภัยของ 
อบต.หาดนางแก้ว มีมีความรู้
ความสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบ
เหตุทางน้ าได้อย่างถูกต้องตามวิธี
มาตรฐานสากล 

ฝึกอบรม
ปีละ 1 
ครั้ง 

  15,000 
(ขอรับการ
สนับสนุนจาก
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ต าบล
หาดนางแก้ว) 

15,000 
(ขอรับการ
สนับสนุนจาก
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ต าบล
หาดนางแก้ว) 

15,000 
(ขอรับการ
สนับสนุนจาก
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ต าบลหาด
นางแก้ว) 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมร้อยละ
100 มีความรู้
ความสามารถใน
การช่วยชีวิตคน
จมน้ า 

ลดอัตราการ
เสียชีวิตของเด็ก
ปฐมวัย 

กองการศึกษา 
อบต.หาดนางแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 



67 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2566-2570)  

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ (3.ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคณุภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง) 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจดัการ 
แผนงาน
งบกลาง

ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
ส่งเสริม
ป้องกันทันต
สุขภาพใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้ความรู้เรื่อง
ทันตสุขภาพในเด็ก
ปฐมวัย 

ฝึกอบรมปลีะ 1 
ครั้ง 

  15,000 
(ขอรับการ
สนับสนุนจาก
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี
ต าบลหาดนาง
แก้ว) 

15,000 
(ขอรับการ
สนับสนุนจาก
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ต าบลหาด
นางแก้ว) 

15,000 
(ขอรับการ
สนับสนุนจาก
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ต าบล
หาดนางแก้ว) 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมร้อยละ
100 มีความรู้
เรื่องทันต
สุขภาพในเด็ก
ปฐมวัย 

ลดอัตราการฟัน
ผุของเด็กปฐมวัย 

กองการศึกษา 
อบต.หาดนางแก้ว 

2 โครงการ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ปลอดโรค 

เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคตดิต่อของเด็ก 
เช่น โรคมือเท้าปาก
และร่วมกันควบคุม
โรคในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ฝึกอบรมปลีะ 1 
ครั้ง 

  15,000 
(ขอรับการ
สนับสนุนจาก
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี
ต าบลหาดนาง
แก้ว) 

15,000 
(ขอรับการ
สนับสนุนจาก
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ต าบลหาด
นางแก้ว) 

15,000 
(ขอรับการ
สนับสนุนจาก
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ต าบล
หาดนางแก้ว) 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมร้อยละ
100 มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
โรคตดิต่อของ
เด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปลอดภัย
จากโรคติดต่อ 

กองการศึกษา 
อบต.หาดนางแก้ว 

 



68 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2566-2570)  

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ (3.ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคณุภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง) 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจดัการ 

6.1 แผนงานงบกลาง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุน
กองทุน 
หลักประกัน
สุขภาพต าบล 
หาดนางแก้ว 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมและ
โครงการด้าน 
สาธารณสุขของ
ต าบล 

อุดหนุนงบประมาณไม่ต่ ากวา่ 
ร้อยละ 30 ของงบประมาณที่
ได้จากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง 

100,0
00 

100,0
00 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการ 

ประชาชนม ี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 
กองสาธารณสุข 

อบต.หาดนางแก้ว 

2 เบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้
พิการ 
ต าบลหาดนางแก้ว 

ผู้พิการที่ข้ึนทะเบียนตามที่
รัฐบาลก าหนด จ านวน 12 
เดือนๆละ 800 บาท 
 

175,0
00 

175,0
00 

175,000 175,000 175,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

ผู้พิการที่ข้ึน
ทะเบียนรับเบี้ย
ยังชีพมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต.หาดนางแก้ว 

3 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอาย ุ
ต าบลหาดนางแก้ว 

ผู้สูงอายุท่ีขึ้นทะเบยีนภายใน 
ปีงบประมาณที่รัฐบาลก าหนด 
ตามช่วงอายุท่ีไดร้ับเงินอุดหนุน 
 

6,000,
000 

6,000,
000 

6,000,000 6,000,00
0 

6,000,00
0 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 
 
 

ผู้สูงอายุท่ีขึ้น
ทะเบียนรับเบี้ย
ยังชีพมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต.หาดนางแก้ว 

4 เบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ที่ข้ึนทะเบียนภายใน 
ปีงบประมาณ คนละ 500บาท 

80,00
0 

80,00
0 

80,000 80,000 80,000 ประชาชนมีความ 
พึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 

ผู้ป่วยเอดส์ที่ข้ึน
ทะเบียนรับเบี้ย
ยังชีพมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต.หาดนางแก้ว 



69 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565)  

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ (3.ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคณุภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง) 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจดัการ 

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมขน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ 
ของผู้บริหาร/ 
สมาชิกสภา/ 
พนักงานส่วน
ต าบล/ผู้น าชุมชน 
และผู้น าหมู่บ้าน 
 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารให้ม ี
ประสิทธิภาพ 
 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงานส่วนต าบล/
ผู้น าหมู่บ้าน-ชุมชน 
จ านวน 100 คน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 
60 

ผู้เข้าร่วม
โครงการได้น า
ความรู้มาพัฒนา
ต าบล 

ส านักปลดั 
อบต.หาดนาง

แก้ว 

2 จัดซื้อวัสดุ
ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อ/ครุภณัฑ์ ของ
ส านักงาน 
ที่มีความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 พนักงานส่วนต าบล
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 

พนักงานส่วน
ต าบลมี
เครื่องมือ
เครื่องใช้และ
วัสดุที่จ าเป็น
เหมาะสม 

ส านักปลดั 
อบต.หาดนาง

แก้ว 

3 จัดท าแผนพัฒนา
ต าบลหาดนาง
แก้ว 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

จ านวน 7 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลดั 
อบต.หาดนาง

แก้ว 
 



70 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2566-2570)  

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุร ี
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ (3.ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคณุภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง) 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจดัการ 

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมขน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 จัดงานเฉลมิ 
พระเกียรติ
และ 
งานรัฐพิธีต่าง 
ๆ 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

จัดงานเฉลมิพระเกียรติ
และงาน 
งานรัฐพิธีต่าง ๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่ต่ า
กว่า 
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีส่วน 
ร่วมในการ
แสดงออกถึงความ
จงรักสามัคคีต่อ
สถาบัน 

ส านักปลดั 
อบต.หาดนาง

แก้ว 

5 การปรับปรุง 
ข้อมูลต าบล 

เพื่อปรับปรุง
ข้อมูลต าบลให้มี
ความทันสมัย 

-ปรับปรุงข้อมูลต าบล เช่น 
แผนที่ภาษี/ ข้อมลูที่ดิน 
สาธารณประโยชน์/ข้อมลู
พื้นฐาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจต่อการ
ขอรับข้อมูล
ข่าวสารของ
ต าบล 
 

ประชาชนได้ข้อมลู
ข่าวสารที่ทันสมัย/
รวดเร็ว 

ส านักปลดั 
อบต.หาดนาง

แก้ว 

6 โครงการจดุ
บริการ
ป้องกัน
อุบัติเหตุทาง
ถนนเทศกาล
ปีใหม่ 

เพื่อลดอุบัติในท้อง
ถนนช่วงเทศกาล 

จุดบริการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไม่ต่ า
กว่า 
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 

งานป้องกัน 



71 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2566-2570)  

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุร ี
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ (3.ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคณุภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง) 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจดัการ 

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมขน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการจดุ
บริการ
ป้องกัน
อุบัติเหตุทาง
ถนนเทศกาล
สงกรานต ์

เพื่อลดอุบัติในท้อง
ถนนช่วงเทศกาล 

จุดบริการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 

งานป้องกัน 
ส านักปลดั 

8 โครงการ
ฝึกอบรม
พัฒนาสตรี
และ
ครอบครัว 

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมขน 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
สตรีและครอบครัว 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 

9 โครงการ
ฝึกอบรม
ส่งเสริม
ประกอบ
อาชีพระยะ
สั้น 

เพื่อให้ประชาชน
ภายในพื้นที่มี
รายได้เสริม 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ประกอบอาชีพระยะสั้น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2566-2570)  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ (3.ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคณุภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง) 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจดัการ 

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมขน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการ
อบรม
คุณธรรม
จริยธรรม
ผู้บริหาร 
สมาชิกฯ 
ข้าราชการ 
พนักงาน 
อบต.ฯ หาด
นางแก้ว 

เพื่อให้พนักงาน
และผูบ้ริหารมี
คุณธรรมจริยธรรม 

โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิก
ฯ ข้าราชการ พนักงาน 
อบต.ฯ หาดนางแก้ว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พนักงาน
และ
ผู้บริหารมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อให้พนักงานและ
ผู้บริหารมีคณุธรรม
จริยธรรม 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 



73 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ (3.ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคมการศึกษาให้มีคณุภาพมมีาตรฐาน เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง) 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (2.พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจดัการ 

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดงานรัฐพิธีและ
งานพิธีสถาบัน
ส าคัญหลักของ
ชาติ (งานวันมาฆ
บูรมีศรีปราจีน) 

เพื่อส่งเสริมความ
รักความสามัคค ี

อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
วัฒนธรรมจังหวัด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีความ
รักและความ
สามัคค ี

ส านักปลดั 
อบต.หาดนางแก้ว 

2 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
ปัญหายาเสพตดิ 

อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
อ าเภอกบินทร์บุร ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีความรู้
และห่างไกลจาก 
ยาเสพตดิ 

ส านักปลดั 
อบต.หาดนางแก้ว 

3 ฝึกอบรมและ
พัฒนา
ประสิทธิภาพผู้น า
หมู่บ้าน/ชุมชน 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตอย่าง 
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีคณุภาพชีวิตที่
ดีขึ้น  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 

ผู้น าชุมชน/หมู่บา้น 
และประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลดั 
อบต.หาดนางแก้ว 
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แบบ ผ.02  

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 พัฒนา
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการ 
ศูนย์ประสานงาน 
อปพร.อ าเภอ/
ท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ท างานของสมาชิก 
ศูนย์ อปพร. 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะท างานของสมาชิก
ศูนย์ อปพร. 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สมาชิกศูนย์
ประสานงาน  
อปพร.มีความพึง
พอใจต่อโครงการ/
กิจกรรมไมต่่ ากว่า
ร้อยละ 60 

สมาชิกศูนย ์
ประสานงาน อปพร.
มีประสิทธิภาพใน
การท างานยิ่งขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต.หาด
นางแก้ว 

5 โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว รัช
การที่ 10 

เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพให้
พออยู่พอกินพ่ึงพา
ตนเองได ้

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10
เกษตรกรในต าบลหาดนาง
แก้ว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ต าบลหาดนางแก้ว 
มีอาชีพท่ีมั่นคง และ
อยู่อย่างพอเพียง 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ต าบลหาดนางแก้วมี
ชีวิตการเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น มีอาชีพเลี้ยง
ครอบครัว 

ส านักปลดั 

6 โครงการเฝ้าระวัง
แหล่งน้ าสาธารณะ 

เพื่อทราบสถานการณ์ 
ปัญหาคณุภาพน้ าจาก
แหล่งน้ าท่ีอาจเกิด
ผลกระทบต่อสภาพ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

โครงการเฝ้าระวังแหล่งน้ า
สาธารณะ ในภายต าบล
หนาดนางแก้ว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภคที่
ปลอดภัยและ
เพียงพอ  

ทราบถึงสถานการณ์ 
ปัญหาคณุภาพน้ า
จากแหล่งน้ าท่ีอาจ
เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

7 โครงการส่งเสริม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
ใช้ชีวิตประจ าวันตาม
หลักการของความ
พอเพียง  

โครงการส่งเสริมแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ต าบลหาดนางแก้ว 
มีอาชีพท่ีมั่นคง และ
อยู่อย่างพอเพียง 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ต าบลหาดนางแก้วมี
ชีวิตการเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น มีอาชีพเลี้ยง
ครอบครัว 

ส านักปลดั 

 



75 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2566-2570)  

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ (3.ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคมการศึกษาให้มีคณุภาพมมีาตรฐาน เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง) 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (2.พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจดัการ 

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการกิจกรรม
รณรงค์หลักสูตร”โตไป
ไม่โกง”ให้กับเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนเป็นคนดมีี
คุณธรรม จรยิธรรม 
มีความซื่อสตัย์ 
สุจรติ 

เด็กนักเรยีนในเขต
พื้นที่ อบต. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความซื่อสัตย์สุจริต 
ไม่ท าความ
เดือดร้อนแก่ชุมชน 

เด็กและเยาวชนเป็น
คนดีมีคณุธรรม 
จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ 

กองการศึกษา 

9 โครงการจ้างเหมา
ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชน 

เพื่อเป็นการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะ
การให้บริการบริการ
ประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ 

จัดจ้าง
สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ท า
การส ารวจความพึง
พอใจของประชาชน
เขต อบต.  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลส ารวจความพึง
พอใจของประชาชน
ในเขตต าบลทีม่ีต่อ 
อบต. 

ประชาชนมีความพึง
พอไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหาด
นางแก้ว เช่น เว็บไซต์ 
หน่วยงาน บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ที่ อบต.
และตามหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีช่องทาง
การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของ
หน่วยงานท่ี
หลากหลาย 

ช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของ
หน่วยงาน จ านวนไม่
น้อยกว่า 5 ช่องทาง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของ
หน่วยงาน 

จ านวนช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของ
หน่วยงาน เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั อบต.
หาดนางแก้ว 

11 กิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ต่อต้าน
การทุจริตให้กับทุกภาค
ส่วน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดนางแก้ว 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริต 

น าเรื่องที่ไดร้ับการ
ร้องเรียนไป
ด าเนินการแกไ้ข 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2566-2570)  

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่  1 :  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.  แผนงานเคหะและชุมชน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภัย พัฒนาแหล่งน้ า เพื่อการอุปโภค - บริโภค  
เกษตรกร และอุตสาหกรรม 

แบบ ผ.02/2 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 

(บาท) 
1 โครงการ

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
เส้นจาก
โรงเรียนบ้าน
วังบัวทอง หมู่
ที ่4  

เพ่ือความ
สะดวกและ
ปลอดภัย
ในการ
สัญจร 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเส้นจาก
โรงเรียนบ้านวังบัวทอง 
หมู่ที ่4 ต.หาดนาดง
แก้ว ถึงหมู่ที ่5 บ้านท่า
เสาร์ ต าบลวังดาล ถนน
ผิวจราจรกว้าง 6 ม. 
ยาว 1,800 ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล.
∅ 1 ม.จ านวน 5 จุด 
ๆ ละ 11 พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้
ใช้ถนน
สัญจรไปมา
ได้อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

อบจ. 
กองช่าง 
หมู่ที ่4 



 
78 

แบบ ผ.02/2 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 

 (บาท) 
2570 
(บาท) 

  2 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
จากบ้าน
นายปรีชา 
ชุ่มปาน หมู่
ที่ 4 ต าบล
หาดนางแก้ว 
เชื่อมต่อเส้น
ลาดยางวัด
ลาดไพร
พิจิตร หมู่ที่ 
13 บ้าน
ลาดไพรจิตร 
ต าบลลาด
ตะเคียน 

เพ่ือความ
สะดวก
และ
ปลอดภัย
ในการ
สัญจร 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก
บ้านนายปรีชา ชุ่ม
ปาน หมู่ที่ 4 
ต าบลหาดนาง
แก้ว เชื่อมต่อเส้น
ลาดยางวัดลาด
ไพรจิตร หมู่ที ่13 
บ้านลาดไพรจิตร 
ต าบลลาดตะเคียน 
ถนนผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 6 ม. 
หนา 1.5 ม. 
ระยะทาง 3,000 
ม. 

11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้ใช้ถนน
สัญจรไป
มาได้อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

อบจ. 
กองช่าง 
หมู่ที ่4 

 
 
 
 
 



79 
แบบ ผ.02/2 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ระบบผลิตน้ าประปา 
(Water Treament 
System) หมู่ที่ 7 
บ้านปราสาท 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าไว้
กักเก็บน้ าที่
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ผลิตน้ าประปา 
(Water 
Treament 
System) หมู่ที่ 
7 บ้านปราสาท 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
 

ประชาชนมี
น้ าในการ
อุปโภคและ
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ที่ 7 
กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมูบ่้าน
เพิ่มอีก 1 แห่ง 
พร้อมระบบท่อเม
ระยะทาง 4.5 
กิโลเมตร ช่วงบ้าน
บึงน้ าใส 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน
เพิ่มอีก 1 แห่ง 
พร้อมระบบท่อ
เมระยะทาง 
4.5 กิโลเมตร 
ช่วงบ้านบึงน้ า
ใส 

6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค
และบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง  
หมู่ที่ 5 
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แบบ ผ.02/2 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสาย
บ้านหนองลาด หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก
และปลอดภัย 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้าน
หนองลาด ระยะทาง 
800 ม. กว้าง 4 ม. 
หนา 15 ซม. ไหล่ทาง
บดอัดข้างละ 50 ซม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า
ขนาด 60 ซม. 2 จดุ 

2,002,000 2,002,000 2,002,000 2,002,000 2,002,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
 

ประชาชนได้
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง  
หมู่ที่ 5 

 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านโคก
เสียน ไปถนน
สุสาน ม.5 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก
และปลอดภัย 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกเสยีน ไป
ถนนสุสาน ระยะทาง 
550 ม. กว้าง 4 ม. 
หนา 15 ซม. ไหล่ทาง
บดอัดข้างละ 50 ซ.ม. 
ท่อระบายน้ าขนาด 
60 ซ.ม. 1 จดุ 

1,367,000 1,367,000 1,367,000 1,367,000 1,367,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
 

ประชาชนได้
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง  
หมู่ที่ 5 

 

 
 
 
 



81 
แบบ ผ.02/2 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
ดิน-เสริมลูกรัง
เส้นบ้านนาย
ประดิษฐ์ฐากรป์ 
หมื่นศรี  หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
ใช้ในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

โครงการ
ก่อสร้างถนน ดิน-
เสริมลูกรังเส้นบ้าน
นายประดิษฐ์ฐากรป์ 
หมื่นศรี  ถึงเส้นทาง
แยกเข้าบ้านนาง
สุมาลี กัณหารี 
ระยะทางประมาณ 
1,000 ม.สูง 1 ม. 
กว้าง 5 ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
 

ประชาชนได้
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง  
หมู่ที่ 6 

 

8 ก่อสร้าง
ถนน ดินเสริม
ลูกรังเส้นบ้าน
นางพยงค์ ผามั่น
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
ใช้ในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน 
ดินเสริมลูกรังเส้น
บ้านนางพยงค์ ผา
มั่น ถึงนา นาง
สมควร รื่นสุดงาม 
ระยะทางประมาณ 
1,000 ม. สูง 1 ม. 
กว้าง 5 ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
 

ประชาชนได้
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง  
หมู่ที่ 6 
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แบบ ผ.02/2 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 ก่อสร้าง
ถนนดิน-
เสริมลูกรัง
เส้นบ้าน 
น.ส.
สายสมร 
เบ้าเจริญ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
ใช้ในการ
สัญจรไปมา
ที่สะดวก
และ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนดิน-
เสริมลูกรังเส้น
บ้าน น.ส.
สายสมร เบ้า
เจริญ ถึงนา นาง
พยงค์ ผามั่น 
ระยะทาง
ประมาณ 500 
ม. สูง 1 ม. กว้าง 
5 ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชน
ได้ใช้ถนน
สัญจรไป
มาได้อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง  
หมู่ที่ 6 
 

10 โครงการขุด
ลอกคลองปี
รู ม.1,5 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น้ าในการ
อุปโภค
บริโภค 

โครงการขุดลอก
คลองปีรู 
ม. 1,5 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชา
ชนมีน้ า
อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
ม. 1,5 
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แบบ ผ.02/2 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                                  
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ 

2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

11 โครงการ
ขุดลอก
คลองบึง
กรด ม.
1,2,6 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น้ าในการ
อุปโภค
บริโภค 

ม.1,2,6 13,700,000 13,700,000 13,700,000 13,700,000 13,700,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชน
ได้ใช้ถนน
สัญจรไป
มาได้
อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง  
หมู่ที่ 6 
 

12 โครงการ
ขุดสระน้ า 

ม.5 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น้ าในการ
อุปโภค
บริโภค 

โครงการ
ขุดสระน้ า 

ม.5 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชา
ชนมีน้ า
อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
ม. 1,5 

 
 
 
 
 
 



84 
แบบ ผ.02/2 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                                  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 
(บาท) 

13 โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
สถานีสูบ
น้ าด้วย
ไฟฟ้า 
สถานี
บ้านเพชร
เอิม หมู่ที่ 
1 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น้ าในการ
อุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานี
สูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า สถานี
บ้านเพชรเอิม 
หมู่ที ่1 

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ความ
พึงพอใจ
ของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชน
มีน้ าใน
การ
อุปโภค 
บริโภค
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
หมู่ที่ 1 

14 โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
สถานีสบู
น้ าด้วย
ไฟฟ้า 
สถานบี้าน
ซ่ง หมู่ที่ 
3 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
สถานบี้านซ่ง 
หมู่ที่ 3 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชน
มีน้ าในการ
อุปโภค 
บริโภค
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
หมู่ที่ 3 

 



85 
แบบ ผ.02/2 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ผลิตประปา 
(Water 
Treament 
System) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
น้ าในการ
อุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

โครงการก่อสร้าง
ระบบผลิตประปา 
(Water Treament 
System) หมู่ที่ 2 
บ้านหาดสูง 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนมี
น้ าในการ
อุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 
หมู่ที่ 2 

16 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ท่ี 5 
บ้านเขาดิน 
เส้นบ้านเขาดิน 
(ทางหลวง
ท้องถิ่น ปจ.ถ
0.570-003)    

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
ใช้ในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ท่ี 5 บ้าน
เขาดิน เส้นบ้าน
เขาดิน (ทางหลวง
ท้องถิ่น ปจ.ถ
0.570-003)    

928,900 928,900 928,900 928,900 928,900 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนได้
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 
หมู่ที่ 5 

 
 
 
 
 
 



86 
แบบ ผ.02/2 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ผลิตประปา 
(Water 
Treament 
System) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น้ าในการ
อุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

โครงการก่อสร้าง
ระบบผลิตประปา 
(Water 
Treament 
System) หมู่ที่ 5 
บ้านเขาดิน 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนมี
น้ าในการ
อุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 
หมูท่ี่ 5 

18 โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ผลิตประปา 
(Water 
Treament 
System) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น้ าในการ
อุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

โครงการก่อสร้าง
ระบบผลิตประปา 
(Water 
Treament 
System) หมู่ที่ 7 
บ้านปราสาท 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนมี
น้ าในการ
อุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 
หมูท่ี่ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 



87 
แบบ ผ.02/2 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการ
ปรับปรุงพืน้ทาง
เท้าป้องกันตลิง่
พัง ม.3,4 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนริมตลิ่ง
แม่น้ า 

โครงการปรับปรุง
พื้นทางเท้าป้องกนั
ตลิ่งพัง หมู่ที่ 3 
บ้านซง่ และหมู่ที่ 4 
บ้านบึงกาฬ 

1,995,000 1,995,000 1,995,000 1,995,000 1,995,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนได้
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

อบจ. 
กองช่าง  
หมู่ท่ี 4 
 

20 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่ 
1 

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
สัญจรไปมาท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 1 
บ้านเพชรเอิม เส้น
จากบ้านเกาะลอย 
– วัดป่าหาดนาง
แก้ว ถนนกว้าง
เฉลี่ย 5 ม. 
ระยะทาง 1,750 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. หรือมี พท.คสล.
ไม่น้อยกว่า 8,750 
ตร.ม. พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที ่

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนได้
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

อบจ. 
กองช่าง  
หมู่ท่ี 1 
 

 
 



88 
แบบ ผ.02/2 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต หมู่
ที่ 2 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก
และปลอดภัย 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 2 
บ้านหาดสูง เส้นจาก
บ้านน้ าฉ่า – ถนน
สายบ้านกิตติศักดิ์ 
สืบพันธ์ – บ้านนาง
นาง กองกูล ถนน
กว้างเฉลี่ย 4 ม. 
ระยะทาง 2,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมี พท.คสล.ไม่
น้อยกว่า 8,000 
ตร.ม. พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที ่

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนได้
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

อบจ. 
กองช่าง  
หมู่ที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 



89 
 แบบ ผ.02/2 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต หมู่
ที่ 3 บ้านซ่ง 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก
และปลอดภัย 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 3 
บ้านซ่ง เส้นจากคสล.
เดิม – บ้านสนาม – 
บ้านสังเวียน ชายทุ่ง 
ถนนกว้างเฉลี่ย 4 ม. 
ระยะทาง 260 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมี พท.คสล.ไม่
น้อยกว่า 1,040 
ตร.ม. พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที ่

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนได้
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

อบจ. 
กองช่าง  
หมู่ที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
แบบ ผ.02/2 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต หมู่
ที่ 4 บ้านหนอง
กง 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก
และปลอดภัย 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ต่อจาก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิมบ้านนางประทุม
รัตน  แก้วการะเกตุ   
ถึงบ้านนางล าไย  ปา
ค าวัง  หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองกง  ต าบลหาด
นางแก้ว กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 
172  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า  
688  ตารางเมตร 
และลงดินลูกรังไหล่
ทางตามสภาพพ้ืนท่ี  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนได้
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

อบจ. 
กองช่าง  
หมู่ที่ 4 
 

 
 
 
 



91 
แบบ ผ.02/2 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต หมู่
ที่ 4 บ้านบึงกาฬ 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนลาดยางโคก
กระท้อนถึงคลองชล
องแวง    ถึงบ้าน
หนองกงหมู่ที่ 4 
บ้านบึงกาฬ  ต าบล
หาดนางแก้ว  กว้าง  
5  เมตร ระยะทาง  
1,600  เมตร หนา  
0.15  เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า  
8,000 ตารางเมตร   

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนได้
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

อบจ. 
กองช่าง  
หมู่ที่ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



92 
แบบ ผ.02/2 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต หมู่
ที่ 5 บ้านเขาดิน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก
และปลอดภัย 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 5 
บ้านเขาดิน เส้น– 
จากบ้านบึงน้ าใส-
สุสานมูลนิธสิัจจะฯ   
ถนนกว้างเฉลี่ย 5  
ม. ระยะทาง 1,950  
ม. หนาเฉลีย่ 0.15 
ม. หรือมี พท.คสล. 
ไม่น้อยกว่า 9,750 
ตร.ม. พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที ่

6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนได้
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

อบจ. 
กองช่าง  
หมู่ที่ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
แบบ ผ.02/2 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต หมู่
ที่ 6 เกาะลอย 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก
และปลอดภัย 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 6 
บ้านเกาะลอย เส้น– 
จากบ้านเกาะลอย-
สุสานมูลนิธสิัจจะฯ   
ถนนกว้างเฉลี่ย 5  
ม. ระยะทาง 1,655  
ม. หนาเฉลีย่ 0.15 
ม. หรือมี พท.คสล. 
ไม่น้อยกว่า 8,275 
ตร.ม. พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที ่

5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนได้
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

อบจ. 
กองช่าง  
หมู่ที่ 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 
แบบ ผ.02/2 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต หมู่
ที่ 7  บ้าน
ปราสาท 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก
และปลอดภัย 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 7 
บ้านปราสาท เส้น– 
จากบ้านปราสาท-
บ้านคลองกลาง  
ถนนกว้างเฉลี่ย 5  
ม. ระยะทาง 1,650  
ม. หนาเฉลีย่ 0.15 
ม. หรือมี พท.คสล. 
ไม่น้อยกว่า 8,250 
ตร.ม. พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที ่

5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนได้
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

อบจ. 
กองช่าง  
หมู่ที่ 7 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
95 

แบบ ผ.02/2 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต หมู่
ที่ 5  บ้านเขาดิน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก
และปลอดภัย 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 5 
บ้านเขาดิน สายต่อ
จากถนน คสล.เดิม
บ้านบึงแหลมหิน ถึง
โคกบุตาอ่วม  ถนน
กว้างเฉลี่ย 4  ม. 
ระยะทาง 440  ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมี พท.คสล. ไม่
น้อยกว่า 1,760 
ตร.ม. พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที ่

1,205,000 1,205,000 1,205,000 1,205,000 1,205,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนได้
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

อบจ. 
กองช่าง  
หมู่ที่ 5 
 

 
 
 
   
 
 
 



 
96 

แบบ ผ.02/2 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุง
พื้นที่ทางเท้า
เขื่อนป้องกันตลิ่ง
พัง หมู่ที่ 3 บ้าน
ซ่ง ถึง หมู่ที่ 4 
บ้านบึงกาฬ 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวก
และปลอดภัย 

โครงการปรับปรุง 

-พื้นที่ทางเท้าเขื่อน
ป้องกันตลิ่งพัง งาน
รื้อพื้นทางเท้าผิวพ้ืน
ทางเท้าเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งพัง (กว้าง 3 ม. 
ยาว 866 ม) 

-งานปรับปรุงพ้ืนทาง
เท้าผิวคอนกรตี 
240 ksc (กว้าง 3 
ม. ยาว 866 ม. 
หนา 0.12 ม.) 

2,032,700 2,032,700 2,032,700 2,032,700 2,032,700 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนได้
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

อบจ. 
กองช่าง  
หมู่ที่ 3,4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
97 

แบบ ผ.02/2 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการสร้าง
ลานตากพืชผล
การเกษตร บ้าน
เกะลอย หมู่ที่ 6 

เพื่อให้
ประชาชนมี
พื้นที่ในการ
ตากผลิตทาง
เกษตร 

โครงการสร้างลานตาก
พืชผลการเกษตร บ้าน
เกะลอย หมู่ที่ 6 

ปริมาณงานกว้าง 24 ม. 
ยาว 63 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 1,700 ตร.ม. 

1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนมี
พื้นที่ในการ
ตากผลิตทาง
เกษตร 

 
กองช่าง  
หมู่ที่ 6 
 

31 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
หมู่ที่ 7  บ้าน
ปราสาท 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้
ในการสัญจร
ไปมาที่สะดวก
และปลอดภัย 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 7 จากบ้าน
ปราสาท-บ้านช าโสม 
ต าบลกบินทร์  ถนน
กว้างเฉลี่ย 5  ม. 
ระยะทาง 2,330  ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมี พท.คสล. ไม่น้อย
กว่า 11,650 ตร.ม. 
พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ทางตามสภาพพ้ืนท่ีและ
ป้ายประชาสัมพันธ์ 

7,977,600 7,977,600 7,977,600 7,977,600 7,977,600 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนได้
ใช้ถนน
สัญจรไปมา
ได้อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

อบจ. 
กองช่าง  
หมู่ที่ 7 
 

 
 



98 
แบบ ผ.02/2 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 

(บาท) 
32 โครงการ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่ 
7  บ้านปราสาท 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้
ในการสัญจร
ไปมาที่สะดวก
และปลอดภัย 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 7 
จากบ้านปราสาท-
ไร่ทนงศักดิ์ ต าบล
กบินทร์  ถนนกว้าง
เฉลี่ย 5  ม. 
ระยะทาง 4,500  
ม. หนาเฉลีย่ 0.15 
ม. หรือมี พท.คสล. 
ไม่น้อยกว่า 
22,500 ตร.ม. 
พร้อมลงดินลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพ
พื้นที่และป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

15,409,000 15,409,000 15,409,000 15,409,000 15,409,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนได้
ใช้ถนน
สัญจรไปมา
ได้อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

อบจ. 
กองช่าง  
หมู่ที่ 7 
 

 
 
 
 
 
 
 



99 
แบบ ผ.02/2 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการจดัซื้อ
รถขยะ 

เพื่อใหม้ี
ครุภณัฑ์
ยานพาหนะใช้
ในการจ ากัด
ขยะมูลฝอยใน
พื้นที ่

โครงการจดัซื้อรถขยะ
มูลฝอย แบบอัดท้าย 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาณกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์ไม่
ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต ์

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

มีการจัดการ
ขยะในพ้ืนท่ี
ให้ถูก
สุขลักษณะ 

 
ส านักปลดั  
 

34 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
5 บ้านเขาดิน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้
ในการสัญจร
ไปมาที่สะดวก
และปลอดภัย 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 5 บ้านเขาดิน จาก
บึงน้ าใส ถึงสุสานมลูนิธิ
สัจจะ 

ถนนกว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 1,950 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 
9,750 ตร.ม. และลง
ดินลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่ พร้อมป้าย
โครงการ 

6,564,500 6,564,500 6,564,500 6,564,500 6,564,500 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนได้
ใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

 
กองช่าง  
หมู่ที่ 5 
 



100 
แบบ ผ.02/2 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 

(บาท) 
35 โครงการ

ปรับปรุงพื้นที่
ทางเท้าป้องกัน
ตลิ่งพัง ม.1,2 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้ถนนริมตลิ่ง
แม่น้ า 

โครงการปรับปรุง
พื้นที่ทางเท้า
ป้องกันตลิ่งพัง หมู่
ที่ 1 บ้านเพ็ชรเอิม 
และหมู่ที่ 2 บ้าน
หาดสูง 

1,995,000 1,995,000 1,995,000 1,995,000 1,995,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

มีประชาชน
ได้ใช้ถนน
สัญจร 
ไปมาได้
อย่าง 
สะดวกและ 
ปลอดภย 

 
อบจ. 
กองช่าง 
หมู่ที่ 1,2 
 

36 โครงการ
ก่อสร้าง
สะพานข้าม
คลองคุ้ม
ตะเคียนทอง-
บ้านซ่ง 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
ใช้ในการ
สัญจรไปมา
ที่สะดวก
และ
ปลอดภัย 

โครงการ
ก่อสร้างสะพนา
นข้ามคลองคุ้ม
ตะเคียนทอง-
บ้านซ่ง คลอง
กว้าง 30 เมตร 

10,000,000 10,000,,000 10,000,000 10,000,,000 10,000,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชน
ได้ใช้ถนน
สัญจรไป
มาได้อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

อบจ. 
กองช่าง  
หมู่ที ่3 

 

 
 
 
 
 
 
 



100 
แบบ ผ.02/2 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                                  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท) 2570 

(บาท) 
37 โครงการ

ก่อสร้าง
สะพานข้าม
คลองคุ้ม
ตะเคียนทอง-
บ้านซ่ง 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
ใช้ในการ
สัญจรไปมา
ที่สะดวก
และ
ปลอดภัย 

โครงการก่อสร้าง
สะพนานข้าม
คลองคุ้ม
ตะเคียนทอง-
บ้านซ่ง คลอง
กว้าง 30 เมตร 

10,000,000 10,000,,000 10,000,000 10,000,,000 10,000,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชน
ได้ใช้ถนน
สัญจรไป
มาได้อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

อบจ. 
กองช่าง  
หมู่ที ่3 

 

38 โครงการขุด
ลอกคลองบึง
กรด ม.4  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น้ าในการ
อุปโภค
บริโภค 

โครงการขุดลอก
คลองบึงกรด ม.4
บ้านบึงกาฬ 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชา
ชนมีน้ า
อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
ม. 4 

 
 
 
 
 
 


