
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

ของเทศบาลต าบลบุญทัน  อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

----------------------------------- 
 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  
 1. ด้านกายภาพ  
 

  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  
         ต าบลบุญทันตั้งอยู่ในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ (ปุาเก่ากลอย – นากลาง) ห่างจากอ าเภอสุวรรณคูหา   
เป็นระยะทางประมาณ  20  กิโลเมตร  ห่างจากอ าเภอเมือง ประมาณ 70 กิโลเมตร        

ส านักงานเทศบาลต าบลบุญทัน  ตั้งอยู่เลขท่ี 31 หมู่ที่ 9 บ้านสระแก้ว ต าบลบุญทัน อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัด
หนองบัวล าภู    ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้ 
 

ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดกับ ต าบลบ้านหยวก อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธาน ี
ทิศใต้ มีอาณาเขตติดกับ ต าบลดงสวรรค ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภ ู
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับ ต าบลบ้านโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภ ู
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดกับ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคุหา จังหวัดหนองบัวล าภ ู
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติกับ ต าบลนาดอกค า อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย 
 

  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  

                  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบุญทันส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีภูเขาล้อมรอบ เป็นแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญ  
คือ ล าห้วยโซ่  ล าห้วยคะนาน  ล าห้วยไฮ  ล าห้วยโมง ล าหว้ยบุญทัน  มีอ่างเก็บน้ าล าห้วยโซ่ (อ่างเก็บน้ าตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ)  อ่างเก็บน้ าห้วยไฮ  อ่างเก็บน้ าคลองเจริญและอ่างเก็บน้ าวัดปุาภูเซิม  

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
   สภาพโดยทั่วไปจัดอยู่ในภูมิอากาศเย็นสบาย อากาศจะร้อนจัดประมาณ 2 เดือน (มีนาคม – 
เมษายน) เนื่องจากพ้ืนที่มีภูเขาล้อมรอบ คือ เทือกเขาภูซางน้อย – ภูซางใหญ่ อากาศจะหนาวเย็นสบายในช่วงเดือน 
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  ฤดูฝนจะเริ่มเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 
  1.4 ลักษณะของดิน  
   ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน  ดินเหนียว  มีพ้ืนที่ราบสลับกับเนินเขา ดินเหมาะส าหรับท า
การเกษตร 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  

      อ่างเก็บน้ า  4  แห่ง ได้แก่  อ่างเก็บน้ าห้วยโซ่  อ่างเก็บน้ าห้วยไฮ  อ่างเก็บน้ า 
       คลองเจริญ  และอ่างเก็บน้ าวัดปุาภูเซิม   

    ฝายน้ าล้น     5  แห่ง 
     สระน้ าสาธารณะ                               7  แห่ง 
     บ่อน้ าบาดาล                         8  แห่ง 

  1.6 ลักษณะของไม้และปุาไม้  
   เป็นพื้นที่ปุาต้นน้ ามีบางส่วนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์   



 
 

 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
 
  2.1 เขตการปกครอง  

 ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบุญทัน มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน  
จ านวน 1,912  ครัวเรือน   ประกอบด้วย 
           หมู่ที่ 1 บ้านบุญทัน         นายบุญปอง  จันดาแพง   เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 1 

หมู่ที่ 2 บ้านบุญทัน        นายสุขพล  คณะวาปี      เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 2 
     หมู่ที่ 3 บ้านน้ าโมง        นายสมพงษ์  แสงโพธิ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 3 
           หมู่ที่ 4 บ้านแสงอรุณ               นายวชิระ  เนียมทา    ก านันต าบลบุญทัน 
           หมู่ที่ 5 บ้านคลองเจริญ            นางสาวพลพิศ ดาธรรม    เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  5 
           หมู่ที่ 6 บ้านคลองเจริญ            นายบุญจันทร์ ตามจันทร์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  6 

หมู่ที่ 7 บ้านโคกนกพัฒนา          นายค าสิงห์  แฝงสีพล    เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  7 
หมู่ที่ 8 บ้านโคกนกสาริกา     นายอุทัย  พุธโก    เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 8 

  หมู่ที่ 9 บ้านสระแก้ว      นายครรชิต  ศรีอุดร  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  9 
  2.2 การเลือกตั้ง  
  การเลือกตั้งในเขตเทศบาลต าบลบุญทัน แบ่งออกเป็น  2  เขตเลือกตั้ง  ดังนี้ 
 เขตเลือกตั้งที่  1   ได้แก่  หมู่ที่  1  หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 4  หมู่ที่  5  หมู่ที่  9 
 เขตเลือกตั้งที่  2   ได้แก่  หมู่ที่ 2   หมู่ที่ 6  หมู่ที่ 7  หมู่ที่  8 
     

3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร      
   เพศชาย   จ านวน  6,060  คน    เพศหญิง   จ านวน  3,018  คน รวมเป็น  3,042  คน     
จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,912 ครัวเรือน 

 

 ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564 
 
 
 
 

หมู่ที ่ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (คาดการณ์) ปี 2565 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ 1 195 203 398 197 203 400 197 203 400 194 200 394 
หมู่ที่ 2 242 251 493 246 254 500 246 254 500 249 255 504 
หมู่ที่ 3 264 249 513 272 249 521 272 249 521 267 245 512 
หมู่ที่ 4 360 368 728 350 366 716 350 366 716 352 374 726 
หมู่ที่ 5 429 409 838 426 406 832 426 406 832 420 412 832 
หมู่ที่ 6 316 345 661 325 347 672 325 347 672 322 344 666 
หมู่ที่ 7 606 555 1,161 601 549 1,150 601 549 1,150 607 554 1,161 
หมู่ที่ 8 281 283 564 282 283 565 282 283 565 285 279 564 
หมู่ที่ 9 342 346 684 340 351 691 340 351 691 346 355 701 

รวม  6,040   6,047   6,047   6,060 



 
 

 
 
 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อมูล ณ  เดือนสิงหาคม 2564 
 
4. สภาพทางสังคม  
  
  4.1 การศึกษา  
 ในเขตเทศบาลต าบลบุญทันศูนย์บริการการศึกษาและสถานศึกษา  8  แห่ง  ดังนี้ 
 
ที ่ ชื่อศูนย์/สถานศึกษา ประเภท สังกัด จ านวน

นักเรียน 
จ านวนครู/

ผดด. 
1 ศพด.วัดศิริทรงธรรม ศูนย์พัฒนาเด็ก ทต.บุญทัน 62 5                                                      
2 ศพด.วัดสันติธรรม ศูนย์พัฒนาเด็ก ทต.บุญทัน 40 4 
3 ศพด.โคกนกสาริกา ศูนย์พัฒนาเด็ก ทต.บุญทัน 46 4 
4 ร.ร.บ้านบุญทัน ประถมศึกษา สพป.นภ. เขต 2 141 10 
5 ร.ร.บ้านคลองเจริญ ประถมศึกษา สพป.นภ. เขต 2 179 13 
6 ร.ร.บ้านโคกนกสาริกา ประถมศึกษา สพป.นภ. เขต 2 171 21 
7 ร.ร.ภูซางใหญ่วิทยาคม มัธยมศึกษา สพม. เขต 19 155 15 
8 ศูนย์บริการศึกษานอกระบบ กศน. กระทรวงศึกษาฯ 98 2 
 
 
 
 
 
 

ช่วงอายุ จ านวนประชากร  ปี 2562 
ชาย หญิง รวม 

1 ปี – 5 ป ี 206 181 387 
6ปี – 12 ป ี 293 286 579 
13 ปี -18 ปี 257 251 508 
19 ปี -25 ปี 279 302 581 
26 ปี -40 ปี 726 671 1,397 
41 ปี -60 ปี 886 904 1,790 
61 ปี – 80 ปี 336 365 701 
81 ปี -100 ปี 53 46 99 
100 ปี ขึ้นไป  1 1 

รวม 3,036 3,007 6,043 



 
 

  
 
4.2 สาธารณสุข 

  ในเขตเทศบาลต าบลบุญทันมีสถานีอนามัยหรือศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนหรือโรงพยาบาล  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อสถานีอนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ที่ตั้ง จ านวนบุคลากร 
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบุญทัน บ้านบุญทัน หมู่ที่ 2  เขต 1 5 
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกนกพัฒนา บ้านโคกนกพัฒนา หมู่ที่ 7  เขต 2 5 
3 กองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบุญทัน 20 

                   

   ครัวเรือนในเขตเทศบาต าบลบุญทันมีอัตราการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ  100 % 

  4.3 อาชญากรรม 

    ไม่มีประวัติอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
 

  4.4 ยาเสพติด  
    ต าบลบุญทัน  มีพ้ืนที่ที่ เชื่อมต่อของจังหวัดและมีพ้ืนที่ห่างไกล ท าให้เสี่ยงต่อการระบาด           
ของยาเสพติด  ซ่ึงพบได้จากการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ต ารวจภายในเขตต าบลบุญทัน พบทั้งผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด 
  4.5 การสังคมสงเคราะห์  
    ต าบลบุญทัน  มีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือกับผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ยากไร้ 
จากเทศบาลต าบลบุญทัน  ส านักงานพัฒนาสังคม   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ส านักงานกาชาดจังหวัดหนองบัวล าภู  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู  กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดหนองบัวล าภู  
 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน  
 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง  

   ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านในเขตเทศบาล   1  สาย 
    ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  มี 21 สาย  ดังนี้ 
 
           1) บ้านบุญทัน หมู่ที่ 1                          - สาย 
            2) บ้านบุญทัน หมู่ที่ 2                        1 สาย 
            3) บ้านน้ าโมง หมู่ที่ 3                         1 สาย 
            4) บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 4                      4 สาย 
            5) บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 5                    3 สาย 
            6) บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 6                    2 สาย 
            7) บ้านโคกนกพัฒนา  หมู่ที่ 7                1 สาย  
            8) บ้านโคกสาลิกา  หมู่ที่ 8                   1 สาย 
            9) บ้านสระแก้ว  หมู่ที่ 9                      8 สาย 
           10) ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร               51 สาย 

 

https://www.facebook.com/nongbuarehap/?ref=page_internal


 
 

  5.2 การไฟฟูา  
 ไฟฟูาแสงสว่างในครัวเรือน จ านวน  9  หมู่บ้าน  ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้  

จ านวน  1,857  ครัวเรือน  ที่ไม่มีไฟฟูาใช้เป็นครัวเรือนที่ขยายที่อยู่อาศัยออกจากชุมชนดั้งเดิม 
                     ไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ  200  จุด 

  5.3 การประปา    
    ระบบประปาหมู่บ้าน                         8  แห่ง 
  5.4 โทรศัพท์  
    ตู้โทรศัพท์สาธารณะ     -  แห่ง 
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    ที่ท าการไปรษณีย์     1  แห่ง (ที่ท าการอนุญาตเอกชน) 
  6.1  การเกษตร 

 

6. ระบบเศรษฐกิจ  
 
    ประชาชนส่วนใหญ่ท าการเกษตรเป็นหลัก  ประกอบด้วย  ยางพารา  อ้อย  มันส าปะหลัง  
ข้าวโพด  เงาะ  ล าไย  ปลูกไผ่เลี้ยง ฝรั่งกิมจู 
  6.2 การประมง  
    - 
  6.3 การปศุสัตว์  
    ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับอาชีพหลัก   ประกอบด้วย  เลี้ยงหมู  เลี้ยงไก่ไข่  เลี้ยงไก่
พันธ์พ้ืนเมือง   เลี้ยงเป็ด  เลี้ยงปลา 
  6.4 การบริการ  
    มีปั้มน้ ามัน  จ านวน  3  แห่ง     
     มีโรงสีข้าว   จ านวน  5  แห่ง 
  6.5 การท่องเที่ยว   
    ในพ้ืนที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  ดังนี้  อ่างเก็บน้ าห้วยโซ่ (อ่างเก็บน้ าโคกนกฯ)   มีทิวทัศน์ที่
สวยงาม  เป็นสถานที่น่าพักผ่อน  สันเขาภูซาง   จะมองเห็นทิวทัศน์ภูเขาสลับซับซ้อนสวยงาม 
  6.6 อุตสาหกรรม  
    ต าบลบุญทันไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
  6.7 การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 

     1) กลุ่มเย็บผ้า   จ านวน  12 กลุ่ม 

                           2) กลุ่มปลูกยางพารา  จ านวน    3 กลุ่ม 

                           3) กองทุนสวัสดิการชุมชน              จ านวน    1 กลุ่ม 

                           4) กลุ่มปลูกพืชและผักปลอดสารพิษ  จ านวน    1 กลุ่ม 

                           5) กลุ่มจัดท าพลังงานซีวมวล           จ านวน    1 กลุ่ม 
        6) กลุ่มปลูกกาแฟ   จ านวน    1 กลุ่ม 

        7. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ   จ านวน    1 กลุ่ม 

        8. กลุ่มกัญชงกัญชา   จ านวน   1 กลุ่ม 
 
 



 
 

  
7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

  7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร
ทั้งหมด 

จ านวนครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 

1 บ้านบุญทัน 394 136 3,125 
2 บ้านบุญทัน 504 162 6,875 
3 น้ าโมง 512 148 5,000 
4 แสงอรุณ 726 224 5,000 
5 คลองเจริญ 832 262 6,250 
6 คลองเจริญ 666 196 4,375 
7 โคกนกพัฒนา 1,161 383 8,125 
8 โคกนกสาลิกา 564 185 6,250 
9 สระแก้ว 701 216 5,000 

 
  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

  การท านา  เกษตรกรประกอบอาชีพการท านาส่วนใหญ่ จะอยู่นอกเขตชลประทาน  โดยมีเกษตรกร
ในพ้ืนที ่ ท านาปี     จ านวน  263  ครัวเรือน  รวมจ านวน 1,828  ไร่   เฉลี่ยผลผลิต  446  กิโลกรัมต่อ
ไร่     ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  4,251 บาทต่อไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   7,200  บาทต่อไร่ 
  การท าสวน    เกษตรกรประกอบอาชีพการท าสวน  เช่น  การท าสวนยางพารา  กล้วยน้ าว้า  เงาะ
โรงเรียน  ฝรั่งกิมจู  ไผ่เลี้ยง  กาแฟ  ล าไย  และมะเขือเปราะ   โดยมีเกษตรกรในพ้ืนที่ท าสวน  จ านวน  
301  ครัวเรือน  รวมจ านวน 5,191  ไร่   เฉลี่ยผลผลิต  1,869  กิโลกรัมต่อไร่     ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  
4,901 บาทต่อไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   38,879  บาทต่อไร่ 
  การท าไร่    เกษตรกรประกอบอาชีพการท าไร่  เช่นไร่อ้อย  ไร่ข้าวโพด  ไร่มันส าปะหลัง โดยมี
เกษตรกรในพ้ืนที่ท าไร่  จ านวน  310  ครัวเรือน  รวมจ านวน 2,988  ไร่   เฉลี่ยผลผลิต  2,486  
กิโลกรัมต่อไร่     ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  4,668 บาทต่อไร่  ราคาขายโดยเฉลี่ย   9,314  บาทต่อไร่ 
   

  7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ      ห้วยคะนาน  ห้วยโมง  ห้วยโซ่  ห้วยไฮ 

   แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  อ่างเก็บน้ าห้วยไฮ  อ่างเก็บน้ าห้วยโซ่ อ่างเก็บน้ าบ้านบุญทัน  อ่างเก็บ
น้ าบ้านคลองเจริญ    อ่างเก็บน้ าวัดปุาภูเซิม 
 

  7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) มีทั้งสิ้น  8  จุด  ดังนี้  
   1. น้ าประปา   หมู่ที่ 1 
   2. น้ าประปา   หมู่ที่ 4   
   3. น้ าประปา   หมู่ที่ 9  แบบใช้น้ าผิวดิน 
   4. น้ าประปา   หมู่ที่ 9 แบบใช้น้ าใต้ดิน   
   5 .น้ าประปา   หมู่ที่ 5   
   6 .น้ าประปา   หมู่ที่ 7 
 
 



 
 

 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  
 8.1  การนับถือศาสนา  
    ประชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
  8.2  ประเพณีและงานประจ าปี  

       ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบุญทันส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ยึดขนบธรรมเนียม
ประเพณีแบบอีสานดั้งเดิมอยู่ คือ ฮีตสิบสอง  คองสิบสี่  วัฒนธรรมประเพณีท่ีส าคัญและถือปฏิบัติให้เห็นเด่นชัดได้แก่   

1) ประเพณีการท าบุญทอดกฐิน  ชาวบ้านในชุมชนจะร่วมกันจัดท าขึ้นหลังออกพรรษาแล้ว  เพ่ือถวาย
เครื่องกฐินให้แก่วัดที่อยู่ภายในเขตชุมชน 

  2) ประเพณีบุญข้าวจี่  จัดท าหลังฤดูเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ  ประมาณเดือนสาม  หรือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
  3) ประเพณีบุญมหาชาติ  หรือภาษาถ่ินเรียกว่าบุญพระเวช  จัดท าเดือนสี่  หรือช่วงเดือนมีนาคม 
  4) ประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย  จัดท าเดือนห้า  หรือเดือนเมษายน 
  5) ประเพณีบุญบั้งไฟ  เป็นการบูชาองค์เทวดาหรือองเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสร้างขวัญก าลังใจแก่ชาวนา   

ชาวไร่ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูก  จัดท าในเดือนหก  หรือเดือนมิถุนายน 
  6) ประเพณีวันเข้าพรรษา  จะมีการถวายเทียนพรรษาทุกวัดในเขตเทศบาลต าบลบุญทัน 
  7) ประเพณีวันออกพรรษา  จะมีการท าบุญตักบาตรเทโว 
  8) ประเพณีลอยกระทง  จะมีการลอยกระทงและท าพิธีบูชาและขอโทษพระแม่คงคา  ซึ่งบางปีก็จะมี

การจัดงานประกวดนางนพมาศ  จัดท าในเดือนสิบสองหรือช่วงเดือนพฤศจิกายน 
  9) ประเพณีท าบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่  ซึ่งประชาชนจะร่วมกันทั้งต าบลและหมุนเวียนไปจัดทุกวัดที่

อยู่ในเขตเทศบาลต าบลบุญทัน 

  8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน  
   ประชาชนในพื้นท่ีมาจากหลากหลายจังหวัด  ซึ่งจะแตกต่างกันในการออกเสียงของแต่ละพ้ืนที่   เช่น 
เลย  อุบลราชธานี   ฯลฯ 
  8.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
         ผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้งปุาภูซาง   หน่อไม้ดองล่องปุาปุุน   กล้วยอบเนย  กาแฟภูซาง  เครื่องจักรสาน  
ออกจ าหน่ายอย่างต่อเนื่องพร้อมพัฒนาและต่อยอดในรูปแบบต่างๆ 
 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  
 9.1  น้ า 
    มีแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญ  คือ  ล าห้วยโซ่  ล าห้วยคะนาน  ล าห้วยไฮ  ล าห้วยโมง ล าห้วยบุญทัน อ่าง
เก็บน้ าล าห้วยโซ่ (อ่างเก็บน้ าตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ)  อ่างเก็บน้ าห้วยไฮ  อ่างเก็บน้ า
คลองเจริญและอ่างเก็บน้ าว่าปุาภูเซิม พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน 
  9.2  ปุาไม้  
    มีปุาไม้ชุมชนในพื้นท่ี หมู่ที่  9   
  9.3  ภูเขา  
    มีภูเขาล้อมรอบ  คือเทือกเขาภูซางน้อย – ภูซางใหญ่    
  



 
 

 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
วิสัยทัศน์  ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หรือ

เป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อัน
ได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติ สุขเป็นปึกแผ่นมี
ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่าง
มีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 
 

1) ความม่ันคง   
 
 

1.1) การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ 
ภายนอกในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

1.2) ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง
และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน  
มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

1.4) ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ังคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่      
อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

1.5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ า 
 

2) ความม่ังคั่ง 
 

2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม 
ประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมาก
ขึ้น 
  2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและ 
ภายนอกประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นสุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมพีลัง 
 



 
 

2.3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนานาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์     
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
3) ความย่ังยืน 
 

3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ 
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ 
ประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วม 

3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก 
ภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
  3.4  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่
ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

                             และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

                             ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

  
3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 

         3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เ พ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้ง  
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้   เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว    ได้อย่าง
อบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ ๑๕.๙ 
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้ง
การแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
  3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู  และ เลย  
เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร    การส่งเสริมการค้า 
การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้นให้
ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริม
พ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้
ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับ         อุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยะธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
 

  



 
 

 
โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

 
 3.3 แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู  ระยะ  5 ปี ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 
  

 เปูาหมายการพัฒนา   
 
 
  
 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเปูาหมายการพัฒนา     

1. พัฒนาเมืองหนองบัวล าภูให้เป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมภูมิปัญญา ประเพณี
วัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัว ร้อยละ 4 ต่อปี 
3. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 

 พันธกิจ (Mission)   
1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
2. สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนทุกกลุ่มในสังคม 
3. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือความสงบสุข 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์   
  1.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  2.การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรม  การค้า การลงทุน 
  3.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ   
  4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  5.การเสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือความสงบสุข 
  
 ตัวชี้วัด (KPI) และค่าเปูาหมาย (Target) 
    การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
     1.คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-net ระดับ ม.ปลาย เพิ่มข้ึนร้อยละ  3  ต่อปี 
  2.จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร อายุ 15  ปี ขึ้นไป เพิ่มขึ้น  1  ปี 
  3.อัตราการเข้าเรียนรวมระดับ ม.ปลายและอาชีวะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  ต่อปี 
  4.ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12  ต่อปี 
  5.แรงงานมีประกันสังคมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 12  ต่อปี 

หนองบัวล าภูเมืองน่าอยู่  น่าเที่ยว 
 



 
 

  6.ประชากรผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 70  
  7.อัตราการว่างงานลดลงร้อยละ  1  ต่อปี 
  8.ประชากรเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อ (NVD) (ต่อแสนประชากร) ลดลงร้อยละ  0.25  ต่อปี 
 

     การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรม  การค้า การลงทุน 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GDP)  ขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 4  ต่อปี 
2. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรขยายตัว ร้อยละ 10  ต่อปี 
3. พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ที่เพ่ิมข้ึนเป็น 30,000  ไร่ 
4. พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3  ต่อปี   
5. การใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 10  ต่อปี 
 

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ   
1.รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ  10  ต่อปี 
2.จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  ร้อยละ  10  ต่อปี 
 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
1.สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ  1  ต่อปี 
2.ปริมาณขยะลดลง  ร้อยละ 7  ต่อปี 
3.ดัชนีวัดคุณภาพน้ าดีขึ้นจากเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ย  ร้อยละ  1  ต่อปี 
 

การเสริมสร้างความม่ันคงเพื่อความสงบสุข 
1.คดีชีวิต  ร่างกาย เพศและคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ต่อประชากร) ลดลงร้อยละ 2.5 ต่อปี 
2.สัดส่วนคดียาเสพติด (ต่อแสนประชากร)   ลดลง  ร้อยละ  10  ต่อปี 
3.อุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อแสนประชากร)  ลดลงร้อยละ  4  ต่อปี 

กลยุทธ์ (Strategy) 
     การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  1.สร้างโอกาสการศึกษาให้ประชาชนอย่างทั่วถึง และเร่งรัดยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล    
( 3R BC) 
  2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE 
  3.พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบสัมมาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ( Sufficiency Econormy) จนเป็นวิถีชิวิต (Way of  Life) 
  4.สร้างโอกาสการเข้าถึงระบบประกันสังคมและสวัสดิการสังคมของรัฐ 
  5.สร้างภูมิคุ้มกันกับทางสังคมให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัยและผู้พิการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตลอดชีวิต 
  6.พัฒนาศักยภาพแรงงาน/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการให้มีอาชีพและมีรายได้ 
  7.ส่งเสริม ปูองกัน  รักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรม  การค้า การลงทุน 
  1.บริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.พัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบอย่างยั่งยืน 
  3.พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้นวัตกรรมและส่งเสริมการตลาด 
  4.ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร 
   

  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ   
  1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
  2.ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญา  ท้องถิ่นของจังหวัด 
  3.พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
  4.สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
  5.ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยว 
 

  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  1.อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
  2.อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาต้นน้ าและพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
  3.บริหารจัดการขยะและน้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.สร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
  การเสริมสร้างความม่ันคงเพื่อความสงบสุข 
  1.เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  2.เสริมสร้างพลังทุกภาคส่วนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3.รณรงค์ ปูองกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนท้องถนน 
 
 4.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบุญทัน  
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบุญทัน 
ประกอบด้วย 6 ด้าน  ดังนี้ 
  1. การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       - การจัดท าแผนแม่บทและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ 
       - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน  และประชาชนทั่วไป 

    - พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพและผลิตภัณฑ์  การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่สินค้าที่  
ผลิตในชุมชน 

        - ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
       - ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
        - สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอ่ืนๆ 
        - การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
        - ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
        - ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
        - ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
       - ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       - ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
       - ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ 
       - พัฒนาและดูแลที่สาธารณะเพ่ือเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน 
       - การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

     3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
- พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
- แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
- ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
- สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

               4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   - ส่งเสริมพุทธศาสนา 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้าน 
   - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและงานบุญประเพณีและวันส าคัญต่างๆ 
 

แบบ ผ.01 

 

“ เศรษฐกิจดี   การศึกษาเด่น  โครงสร้างพื้นฐานดี  
  ประชาชนปลอดภัย   ใส่ใจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ” 

 



 
 

 
       5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   - การพัฒนาเส้นทางคมนาคม (ถนนลูกรัง คอนกรีต ลาดยาง  รางระบายน้ า ท่อลอดเหลี่ยม) 
   - การพัฒนาการบริการประปา 
   - การพัฒนาด้านไฟฟูา 
   - การพัฒนาด้านสาธารณสถาน (เมรุ  ศาลาประชาคม ห้องน้ าสาธารณะ  ฯลฯ) 
       6 .ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 

- การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล 
- การพัฒนาบุคลากรของเทศบาล  
- การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ 
- การประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง 

เป้าประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานท า มีรายได้ เพียงพอในการด ารงชีพ 
          2.  เพ่ือรักษาฟ้ืนฟูสภาพปุาไม้และสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
 3. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
          4. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม  จริยธรรม และได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          5. เพื่อจัดให้มีการบ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม ท่อระบายน้ าเสีย ไฟฟูา ประปา แหล่งน้ าไว้ส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 6. มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 7. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบลและให้เยาวชนได้เล่นกีฬามากข้ึน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



 
 
 
 

6.ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ต าบลบุญทัน  (2566-2570) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 
(2561 -2565) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
จังหวัดหนองบัวล าภ ู

ยุทธศาสตรอ์งค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
หนองบัวล าภ ู

ยุทธศาสตรเ์ทศบาล
ต าบลบุญทัน 

ด้านความมั่นคง ด้านการสร้าง
ความสามาร
ถในการ

ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ด้านการสร้าง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

ด้านการปรับ
สมดุลและ
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ด้านการสร้าง
ความเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตทีเ่ป็นมิตร
กับ

สร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ
และแข่งขัน
ได้ 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
และโลจิ
สติกต ์

สร้างความ
มั่นคง
แห่งชาติเพือ่
การพัฒนาสู่
ความมั่นคง
และย่ังยืน 

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม
เพื่อการ
พัฒนาที่
ย่ังยืน 

การเพิ่มศักยภาพ
การค้าชายแดน 

การยกระดับการค้าการ
ผลิตสินค้าทางการ

การพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงนเิวศ 

การพัฒนาสังคม ความ
มั่นคงภายใน 
สิ่งแวดลอ้มและ
พลังงานสู่ความย่ังยืน 

การส่งเสริมอุตสาหกรรม
การผลิต การค้าการ
บริการให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตด้านเกษตร
ปลอดภัยมุ่ง 
สู่เกษตรอนิทรีย์ 

เพิ่มประสทิธิภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

การพัฒนาการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน 

การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณแีละ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมเศรษฐกจิ
ชุมชนท้องถิ่นตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารจัดการ
และการบรกิาร
สาธารณะ 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การส่งเสรมิ
เศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่น
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการและ
อนรุักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น

การพัฒนา
ด้าน
ศิลปวัฒนธรร
ม จารตี
ประเพณแีละ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 



 
 

 
 
 3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

    
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     เทศบาลต าบลบุญทัน  ได้จัดให้มีการประชาคมเพ่ือรวบรวมความคิดในการพัฒนาท้องถิ่น  ในการนี้
จึงได้น าข้อมูลต่างๆ ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นของประชาชน การส ารวจ/ออกพ้ืนที่ ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานและ
ข้อมูลการจัดท าแผนชุมชนมาวิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการของประชาชนได้  ดังนี้  
      

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1.ด้านการศึกษา ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์การศึกษาที่

มีคุณภาพ 
2.ด้านเศรษฐกิจ 1.ปัญหาความยากจน  ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

2.การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
3.ต้นทุนการผลิตสูง  แต่ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ท าให้
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
4.ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร ท าให้ถูกเอาเปรียบจาก
พ่อค้าคนกลาง 
5.ปัญหาพื้นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ  เช่น  ภัยแล้ง 
6.เส้นทางการขนส่งช ารุด เสียหาย ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
7.พ้ืนที่ในต าบลบุญทันส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่
สามารถแปลงสินทรัพย์มาเป็นทุนได้ 

3.ด้านสังคม 1.ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
2.ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง  

4.ด้านสิ่งแวดล้อม 1.ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.สภาพคูคลองตื้นเขิน 
3.ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 

5.ด้านการบริหารจัดการที่ดี 1.ประชาชนไม่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
2.การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ  การให้บริการประชาชน
ยังไม่ทั่วถึง ขาดการให้บริการเชิงรุก 

6.ด้านการบริการสาธารณะ 1.ถนนช ารุดเสียหาย เป็นหลมุเป็นบ่อ  
2.ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟูา 
3.น้ าส าหรับอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ 
4.ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ 
 

 
     
 



 
 

 
 
 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
    การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลต าบลบุญทัน  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ) 
 

   1.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1.เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของอปท. 
2.องค์กรมีความพร้อมในการด าเนินงานด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
3.ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน 

1.ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.ไม่เอ้ือ
ต่อการด าเนินงาน 

โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค( Threats) 
1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  ให้
ความส าคัญ 
2.ตามรัฐธรรมนูญก าหนดให้เรียนฟรี 12  ปี 

1.โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการ
สอน และวัสดุทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
2.ผู้ปกครองยังมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียง 
3.ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
4.สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลการต่อการศึกษาของ
เยาวชน 

  

  2.ด้านเศรษฐกิจ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1.ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 1.ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาอาชีพด้าน

ต่างๆ 
2.มีพ้ืนที่ห่างไกลจากจังหวัด 

โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค( Threats) 
1.เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ 
2.การเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่ส าคัญของจังหวัด 
3.พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าเกษตร 
 

1.ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
2.ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า แต่ต้นทุนการผลิตสูง 
3.การใช้สารเคมีทางการเกษตร 
4.ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร การมีส่วนร่วมของชุมชน
เป็นลักษณะต่างคนต่างท า 
5.ประชาชนไม่สามารถน าที่ดินไปแปลงเป็นทุนได้เนื่องจาก
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
6.ท าให้การขนส่งสินค้าล่าช้า 

 
 
 
 



 
 

 
 
  3.ด้านสังคม 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1.ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 
2.เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของอปท. 
3.มีงบประมาณในการด าเนินการ 

1.ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่อปท.ไม่เอ้ือ
ต่อการด าเนินงาน 

โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค( Threats) 
1.การกีฬา  รัฐส่งเสริมกีฬาและการออกก าลังกาย และใน
พ้ืนที่มีสนามกีฬาให้บริการประชาชนในต าบล 
2.ยาเสพติด   รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด  มีแหล่งบ าบัดฟ้ืนฟูทุกโรงพยาบาล 
3.สังคมสงเคราะห์   นโยบายกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
4.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   ในต าบลมีอปพร.
คอยสอดส่องดูแลความปลอดภัย 
5.สาธารณสุข   มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  
มีอาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้าน มีรถกู้ชีพคอย
ให้บริการประชาชนในกรณีฉุกเฉินและประชาชนให้
ความส าคัญด้านสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น 
 

1.การกีฬา  ขาดผู้มีความรูความสามารถเฉพาะในการให้
ค าแนะน าอย่างถูกวิธีและยังไม่สามารถบริหารลานกีฬาได้
อย่างเหมาะสม 
2.ยาเสพติด มีการลักลอบการผลิต จ าหน่าย ความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัว  และความเจริญทางวัตถุ/ค่านิยมใน
สังคมปัจจุบัน 
3.สังคมสงเคราะห์   ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ  ไม่รู้สิทธิของ
ตัวเองในการขอรับความช่วยเหลือ  จ านวนผู้สูงอายุและผู้
พิการที่เพ่ิมสูงขึ้นในสังคม 
4.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เจ้าหน้าที่ ไม่
เพียงพอและดูแลไม่ท่ัวถึง 
5.สาธารณสุข  มี โรคติดต่อตามฤดูกาล  เช่น  โรค
ไข้เลือดออก 

 
  4.ด้านบริการสาธารณะ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1.ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 
2.เป็นภารกิจและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของอปท. 

1.มีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน 

โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค( Threats) 
1.เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคัญ 
2.เป็นภารกิจและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของอปท. 

1.ถนนในต าบลยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
2.การบรรทุกน้ าหนักเกินท าให้ถนนช ารุด 

 
  5.ด้านสิ่งแวดล้อม 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1.ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 
2.เป็นภารกิจและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของอปท. 

1.ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่อปท.ไม่เอ้ือ
ต่อการด าเนินงาน 

โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค( Threats) 
1.เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคัญ 
2.เป็นแหล่งต้นน้ ามีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ 

1.ประชาชนใช้สารเคมีท าให้มีสารปนเปื้อนในน้ าอุปโภค
บริโภค 
2.ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 



 
 

 
  6.ด้านการบริหารจัดการที่ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1.ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 
2.เป็นภารกิจและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของอปท. 

1.ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่อปท.ไม่เอ้ือ
ต่อการด าเนินงาน 

โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค( Threats) 
1.เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคัญ 
 

1.ประชาชนขาดความเข้าใจในการท างานของภาคราชการ 
และยังไม่ให้ความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
              1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
ตามหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 
การเศรษฐกิจ 

 
 

งานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
งานการเกษตร 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 

ทต.บุญทัน 
 
 
 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริ หารจั ดการและอนุ รั กษ์
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และปุาไม้ 

ส านักปลัด ทต.บุญทัน 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
 

บริหารทั่วไป 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การด าเนินงาน
อ่ืนๆ 
 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
 

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

 
แผนงานสาธารณสุข 

 
แผนงานสังคม

สงเคราะห์ 
 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
แผนงานงบกลาง 

 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 

ส านักปลัด 
 

ทต.บุญทัน 
 
 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาด้ านศิ ลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 

แผนงานการศึกษา 
 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิน่ 

 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 

 



 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 
เศรษฐกิจ 

 
ด้านการด าเนินงาน

อื่น 
 

งานเคหะและชุมชน 
 
 

งานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
แผนงานงบกลาง 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 
 

ส านักปลดั 

 

6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ 

บริหารทั่วไป 
 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 
บริการชุมชนและ

สังคม 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 
บริการชุมชนและ

สังคม 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 
บริการชุมชนและ

สังคม 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 
การด าเนินงานอ่ืนๆ 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
 

แผนงานการศึกษา 
 
 

แผนงานสาธารณสุข 
 
 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
แผนงานการพาณิชย์ 

 
 

แผนงานงบกลาง 
 

ส านักปลดั 
 
 

ส านักปลดั 
 
 

ส านักปลดั 
 

 
    ส านักปลัด 
 
 
ส านักปลดั 
 
 
ส านักปลดั 
 
 
ส านักปลดั 
 
 
ส านักปลดั 
 
 
 
ส านักปลดั 
 
 
ส านักปลดั 
 

ทต.บุญทัน 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 12 แผนงาน 1 ส านัก/2 กอง  



 
 

 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบุญทัน  อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล าภู 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 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)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
1.2 แผนงานการเกษตร 

 

 
 
 

16 
 
 

7 

 
 
 

900,000 
 
 

430,000 

 
 
 

16 
 
 

8 

 
 
 

850,000 
 
 

580,000 

 
 
 

16 
 
 

8 

 
 
 

850,000 
 
 

580,000 

 
 
 

16 
 
 

8 
 

 
 
 

850,000 
 
 

580,000 

 
 
 

16 
 
 

8 

 
 
 

850,000 
 
 

580,000 

 
 
 

80 
 
 

39 

 
 
 

4,300,000 
 
 

2,750,000 

รวม 23 1,330,000 24 1,430,000 24 1,430,000 24 1,430,000 24 1,430,000 119 7,050,000 

 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 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) 

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 2.1  งานอนุรกัษ์แหล่งน้ าและปุา
ไม้ 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

220,000 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

220,000 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

220,000 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

220,000 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

220,000 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

1,100,000 

รวม 5 220,000 5 220,000 5 220,000 5 220,000 5 220,000 25 1,100,000 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 

 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 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)ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
3.1 งบกลาง 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
 

4 
6 
1 

 
 

8,174,000 
550,000 
50,000 

 
 

4 
8 
2 

 
 

8,174,000 
750,000 
130,000 

 
 

4 
8 
2 

 
 

8,174,000 
750,000 
130,000 

 
 

4 
8 
2 

 
 

8,174,000 
750,000 
130,000 

 
 

4 
8 
2 

 
 

8,174,000 
750,000 
130,000 

 
 

20 
38 
9 

 
 

40,870,000 
3,550,000 
570,000 

รวม 11 8,774,000 13 8,974,000 14 9,054,000 14 9,054,000 14 9,054,000 67 44,990,000 

 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 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) 

4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1 แผนงานศาสนาและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 
 

23 

 
 
 

1,970,000 

 
 
 

23 

 
 
 

1,970,000 

 
 
 

23 

 
 
 

1,770,000 

 
 
 

23 

 
 
 

1,770,000 

 
 
 

23 

 
 
 

1,770,000 

 
 
 

115 

 
 
 

9,250,000 

รวม 23 1,970,000 23 1,970,000 23 1,770,000 23 1,770,000 23 1,770,000 115 9,250,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 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)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
5.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 

20 
 

58 
 

 

 
 

3,250,000 
 

6,600,000 

 
 

19 
 

63 

 
 

2,450,000 
 

7,600,000 

 
 

21 
 

66 

 
 

2,530,000 
 

8,000,000 

 
 

23 
 

69 

 
 

2,750,000 
 

8,300,000 

 
 
22 
 
62 

 
 

2,700,000 
 

7,400,000 

 
 

105 
 

318 

 
 

13,680,000 
 

37,900,000 

รวม 78 
 

6,925,000 82 10,050,000 87 10,530,000 92 10,530,000 84 10,100,000 423 51,580,000 

 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 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) 

6)ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
และการบริการสาธารณะ 
6.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
6.2แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
6.3แผนงานการศึกษา 
6.4 แผนงานสาธารณสุข 
6.5แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

6 
 
 

1 
 

12 
3 
1 
 
 

 
 

182,000 
 
 

50,000 
 

4,624,000 
180,000 

50,000 

 
 

8 
 
 

1 
 

12 
3 
1 

 
 

199,000 
 
 

50,000 
 

4,624,000 
180,000 

50,000 
 

 
 

10 
 
 

4 
 

13 
2 
1 

 
 

829,000 
 
 

380,000 
 

4,580,000 
80,000 
50,000 

 

 
 

8 
 
 

1 
 

13 
2 
3 

 
 

314,000 
 
 

50,000 
 

4,580,000 
80,000 

650,000 

 
 

8 
 
 

1 
 

13 
2 
1 

 
 

314,000 
 
 

50,000 
 

4,580,000 
80,000 

300,000 

 
 

40 
 
 

8 
 

63 
12 

7 
 

 
 

1,838,000 
 
 

5,800,000 
 

22,988,000 
600,000 

1,100,000 

รวม 23 5086000 25 5103000 30 5919000 27 5674000 25 5324000 130 32326000 
 163 24,305,000 172 27,747,000 183 28,923,000 185 28,678,000 175 27,898,000 879 146,296,000 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลบุญทัน  อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด  1.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 2.การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน  3.การส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการ  4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5.การสร้างความมั่นคงเพ่ือความสงบสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเย็บผ้าห่ม เพื่อสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้
ประชาชน 

หมู่ท่ี 1-9 20,000 20,000 20,000 20,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด 

2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มแปรรูป
กล้วย 

เพื่อสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้
ประชาชน 

หมู่ท่ี 1-9 20,000 20,000 20,000 20,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด 

3 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มกาแฟ เพื่อสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้
ประชาชน 

หมู่ท่ี 1-9 20,000 20,000 20,000 20,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด 

4 ส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษ 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น
เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี 

หมู่ท่ี  1-9 50,000 50,000 50,000 50,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด 

5 ส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ เพื่อสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้
ประชาชน 

ประชาชนกลุ่มทอผ้า
มัดหมี่ หมู่ท่ี 1-9 

100,000 100,000 100,000 100,000  จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

6 ส่งเสริมกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม 

เพื่อสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้
ประชาชน 

ประชาชนกลุ่มปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม หมู่
ท่ี 1-9 

100,000 100,000 100,000 100,000  จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

ส านักปลัด 

7 ส่งเสริมกลุม่น้ าพริกแกง เพื่อสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้
ประชาชน 

ประชาชนกลุ่ม
น้ าพริกแกง   

20,000 20,000 20,000 20,000  จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

ส านักปลดั 

8 ส่งเสริมกลุม่ทอเสื่อ เพื่อสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้
ประชาชน 

ประชาชนกลุ่มทอ
เสื่อ หมู่ที่ 1-9 

100,000 100,000 100,000 100,000  จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

ส านักปลดั 

9 ส่งเสริมกลุม่ทอผ้ากี่กระตุก ให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

หมู่ที่ 5และ หมู่ที่ 
6 

100,000 50,000 50,000 50,000  จ านวนผู้ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ 

มีเงินไว้ใช้ใน
ครัวเรือน 

ส านักปลดั 

10 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพนวดแผนไทย ให้ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ประชาชน หมู่ท่ี 1 -
9 

50,000 50,000 50,000 50,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด 

11 สนับสนุนกลุ่มจักรสาน เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
สินค้าในชุมชน 

ประชาชนกลุ่มจักร
สาน  

20,000 20,000 20,000 20,000  จ านวนกลุ่มท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

ส านักปลัด 

12 สนับสนุนกลุ่มท าไม้กวาด เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
สินค้าในชุมชน 

ประชาชนกลุ่มแปร
รูปจากดอกหญ้า 

20,000 20,000 20,000 20,000  จ านวนกลุ่มท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

ส านักปลัด 

 
 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

เพื่อส่งเสริมจัด
อบรมให้ความรู้
การบริหาร
จัดการกิจกรรม
ของกลุ่มวิสาหกิจ
เครือข่าย 

หมู่ที่ 1-9 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

ส านักปลดั 

14 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมกลุม่
อาชีพในต าบล
บุญทัน 

หมู่ที่ 1-9 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

มีกลุ่มอาชีพท่ี
เข้มแข็ง 

ส านักปลดั 

15 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์
ประสานงานโครงการปิดทอง
หลังพระ 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนศูนย์
ประสานงาน
โครงการปดิทอง
หลังพระ 

ศูนย์ประสานงาน
โครงการปดิทอง
หลังพระหมู่ที ่7 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีศูนย์
ประสานงาน 

ที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

16 ส่งเสริมห้องสมดุชุมชน เพื่อให้ชาวบ้าน
ได้มโีอกาสศึกษา
หาความรู ้

ห้องสมุดชุมชน
จ านวน 3 แห่ง 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

17 โครงการผลิตน้ าด่ืมให้กับชุมชน
ราคาถูก 

เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มี
ความรู้ในการผลิต
น้ าด่ืม 

ม.2 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เป็นการลด
รายจ่ายเพิ่ม
รายได้ให้กับ
ชุมชน 

ชาวบ้านวมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้นได้บริโภค
น้ าสะอาด 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการอบรมส่งเสรมิและ
สนับสนุนการท าไม้กวาด
ทางมะพร้าว 

เพื่อส่งเสริมจัด
อบรมให้ความรู้
การบริหาร
จัดการกิจกรรม
ของกลุ่มวิสาหกิจ
เครือข่าย 

หมู่ที่ 6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

ส านักปลดั 

19 โครงการขับเคลื่อนชุมชน
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน 

เพื่อส่งเสริมกลุม่
อาชีพในต าบล
บุญทัน 

หมู่ที่ 6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

มีกลุ่มอาชีพท่ี
เข้มแข็ง 

ส านักปลดั 

20 โครงการส่งเสริมตลาดสินค้า
การเกษตรในชุมชน 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการ
ปลูกพืชผักผลไม้
ในชุมชน 

โรงเรียนภูซางฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

ส านักปลดั 

21 โครงการอบรมให้ความรู้โคก
หนองนาโมเดล 

เพื่อใหน้ักเรียน
ได้ศึกษาหา
ความรูส้ิ่งใหม่ๆ
เข้ามาพัฒนา
ชุมชน 

โรงเรียนภูซางฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

นักเรียนมี
ความรู้มาปรับ
ใช้และพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการสนับสนุนน้ าพริก
กล้วยอ่อน 

เพื่อใหน้ักเรียน
ได้ศึกษาหา
ความรูส้ิ่งใหม่ๆ
เข้ามาพัฒนา
ชุมชน 

โรงเรียนคลอง
เจริญ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

ส านักปลดั 

23 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
น้ าพริกมะขาม 

เพื่อส่งเสริมกลุม่
อาชีพในต าบล
บุญทัน 

โรงเรียนคลอง
เจริญ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

มีกลุ่มอาชีพท่ี
เข้มแข็ง 

ส านักปลดั 

24 โครงการอบรมทักษะอาชีพ
ผลิตดอกไม้ประดับพลาสติก 

เพื่อส่งเสริมกลุม่
อาชีพในต าบล
บุญทัน 

โรงเรียนคลอง
เจริญ/โคกนก
สาริกา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

ส านักปลดั 

25 โครงการอบรมทักษะอาชีพ
เลี้ยงไก่พันธ์เนื้อเพื่อส่งเสริม
อาหารกลางวัน 

เพื่อใหน้ักเรียน
ได้ศึกษาหา
ความรูส้ิ่งใหม่ๆ
เข้ามาพัฒนา
ชุมชน 

โรงเรียนคลอง
เจริญ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

นักเรียนมี
ความรู้มาปรับ
ใช้และพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่
พื้นเมืองเพื่ออาหารกลางวัน
เด็กนักเรยีน 

เพื่อใหน้ักเรียน
ได้ศึกษาหา
ความรูส้ิ่งใหม่ๆ
เข้ามาพัฒนา
ชุมชน 

โรงเรียนบ้านโคก
นกสาริกา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

ส านักปลดั 

27 โครงการจดัซื้อเครื่องอัดฟาง เพื่อส่งเสริมกลุม่
อาชีพในต าบล
บุญทัน 

ม.7 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

มีกลุ่มอาชีพท่ี
เข้มแข็ง 

ส านักปลดั 

28 โครงการจดัซื้อดอกไม้ให้กลุม่
จิตอาสา 

เพื่อส่งเสริมกลุม่
อาชีพในต าบล
บุญทัน 

ม.7 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

ส านักปลดั 

29 โครงการส่งเสริมการสร้างปุ๋ย
ชีวภาพแทนปุ๋ยเคม ี

เพื่อให้ประชาชน
หยุดการใช้
สารเคม ี

ม.4  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
สนใจในการ
เลิกใช้สารเคม ี

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการใช้ปุ๋ย 

ส านักปลดั 

30 โครงการธนาคารน้ าใตด้ิน เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในยามเกิดภัย
แล้ง 

ม.7,8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าใช้มากขึ้น
ในยามแล้ง 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

เพื่อใหน้ักเรียน
ได้ศึกษาหา
ความรูส้ิ่งใหม่ๆ
เข้ามาพัฒนา
ชุมชน 

โรงเรียนภูซาง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

มีคนไดรู้้จัก
สถานท่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวของ
ต าบลบญุทัน
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

32 โครงการจดัซื้อเครื่องอัดฟาง เพื่อส่งเสริมกลุม่
อาชีพในต าบล
บุญทัน 

ม.7 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

มีกลุ่มอาชีพท่ี
เข้มแข็ง 

ส านักปลดั 

33 โครงการแกไ้ขปัญหาความ
ผิดปกติทางสายตา ผู้สูงอาย/ุผู้
มีปัญหาทางสายตา 

เพื่อให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุมสีายตา
ที่ด ี

ม.1,7,8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้สูงอายุท่ี
สนใจโครงการ
ทั้งหมด 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
ให้บริการทาง
สายตา 

ส านักปลดั 

34 การปูองกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชน
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

ม.3,5,6 รร.ภูซาง  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
สนใจในการ
เลิกใช้สารเคม ี

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการใช้ปุ๋ย 

ส านักปลดั 

35 โครงการจดัหารถกู้ชีพเพิ่มเติม เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในยามเกิดภัย
แล้ง 

ม.7,8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าใช้มากขึ้น
ในยามแล้ง 

ส านักปลดั 

36 โครงการจดัหาทุนการศึกษา
นักเรียนดีแต่ยากจน 

เพื่อสร้างก าลังใจ
แก่นักเรียน 

ม.3 ร.ร.ภซูาง 

ร.ร.บญุทัน 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน

นักเรียนท่ี
ได้รับทุน 

นักเรียนท่ี
ยากจนมี
ก าลังใจศึกษา
ต่อ 

 

 
 
 



 
 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

เพื่อใหน้ักเรียน
ได้ศึกษาหา
ความรูส้ิ่งใหม่ๆ
เข้ามาพัฒนา
ชุมชน 

โรงเรียนภูซาง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

มีคนไดรู้้จัก
สถานท่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวของ
ต าบลบญุทัน
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

38 โครงการจดัตั้งศูนยส์ุขภาพ
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้
คนในชุมชนมี
พื้นที่มีสุขภาพท่ี
แข็งแรง 

ม.3,8,9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่มที่
ได้รับ 

มีกลุ่มอาชีพท่ี
เข้มแข็ง 

ส านักปลดั 

39  เพื่อให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุมสีายตา
ที่ด ี

ม.1,7,8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้สูงอายุท่ี
สนใจโครงการ
ทั้งหมด 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
ให้บริการทาง
สายตา 

ส านักปลดั 

40 โครงการส่งมอบระบบประปา
ให้หมู่บ้านบริหารจัดการ 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าประปาใช้ที่
สะอาด 

ม.3  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านที่
ต้องการใช้น้ า 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการใช้น้ า 

ส านักปลดั 

41 โครงการจดัตั้งธนาคารชุมชน เพื่อไว้ออมเงินให้
ประชาชนท่ี
สนใจ 

ม.4 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ประชาชนที่
สนใจ 

ประชาชน
พอใจในการ
ออมเงิน
ธนาคาร 

ส านักปลดั 

42 โครงการจดัตั้งธนาคารข้าว เพื่อเปลี่ยนข้าว
เป็นเงินเพื่ออม
เงินให้กับ
ชาวบ้าน 

ม.4 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ที่
สนใจในการ
ออมข้าว 

ประชาชนพึง
พอใจในการ
เอาข้าวไป
แปลงเป็นเงิน 

ส านักปลดั 

 
 
 



 
 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 โครงการจดัซื้อเครื่องกรองน้ า
ขนาดใหญ ่

เพื่อให้คนใน
ชุมชนได้บริโภค
น้ าท่ีสะอาด 

ม.6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
ต้องการ
บริโภค 

ประชาชนมี
น้ าใช้ที่สะอาด 

ส านักปลดั 

44 โครงการจดัหาตู้น้ าดื่มหยอด
เหรียญทุกหมู่บ้าน 

เพื่อหารายได้เข้า
สู่ชุมชน 

ม.6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
หมู่บ้านที่
ต้องการตู้
หยอดเหรียญ 

ประชาชนมี
รายได้และมี
น้ าดื่มที่
สะอาด 

ส านักปลดั 

45 โครงการจดัหาเครื่องออก
ก าลังกาย 

เพื่อให้กลุ่มผู้ที่
สนใจออกก าลัง
กายมีสุขภาพที่ด ี

ม.9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ที่
สนใจในการ
ใช้เครื่องออก
ก าลังกาย 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 

46 โครงการท าโรงน้ าดื่มราคาถูก เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าดื่มที่ราคา
ถูกสะอาด 

ม.1  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ดื่มที่ไม่แพง 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

ส านักปลดั 

47 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ล่องแพอ่างเก็บน้ า 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายใน
ต าบล 

ม.7 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนพื้นที
จัดท า
โครงการ 

หมู่บ้านมี
แหล่ง
ท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

48 โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรี
เข้มแข็ง 

เพื่อการส่งเสริม
กลุ่มให้มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ม.7 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ที่
สนใจในการ
เข้ากลุ่ม 

ประชาชนพึง
พอใจเพราะมี
กลุ่มสตรีที่
เข้มแข็ง 

ส านักปลดั 

 
 
 



 
 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการใน
ชุมชน 

เพื่อดูความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ม.3 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 จ านวนคนท่ี
สนใจใน
โครงการ 

ประชาชนได้
บอกปัญหาที่
ตอนเอง
ต้องการแก้ไข
ในชุมชน 

ส านักปลดั 

50 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ความเข้มแข็งในชุมชน 

เพื่อเป็นชุมชนที่
เข้มแข็ง 

ม.6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
หมู่บ้านที่
ต้องการ
พัฒนาตนเอง 

เป็นชุมชนที่มี
ศักยภาพ 

ส านักปลดั 

51 โครงการสนับสนุนโฮมสเตย์ใน
ชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 

เพื่อให้กลุ่มผู้ที่
สนใจออกก าลัง
กายมีสุขภาพที่ด ี

ม.7,8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคนท่ี
สนใจใน
โครงการ 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

52 โครงการท าโรงน้ าดื่มราคาถูก เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าดื่มที่ราคา
ถูกสะอาด 

ม.1  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ดื่มที่ไม่แพง 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

ส านักปลดั 

53 โครงการอบรมมัคคเุทศก์น้อย
ต าบลบญุทัน 

เพื่อส่งเสริมคน
เก่งในต าบลบุญ
ทัน 

ม.7,8 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
มัคคุเทศก์
น้อยที่สนใจ 

มัคคุเทศก์มี
ความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

54 โครงการอบรมให้ความรู้เท่า
ทันกลโกงและการตรวจสอบ
เครื่องช่ังพืชผลทางการเกษตร
และร้านค้าทั่วไป 

เพื่อส่งเสริมกลุม่
ทางการเกษตร
ให้มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ม.1 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ที่
สนใจในการ
เข้าร่วม
ตรวจสอบ 

ประชาชนพึง
พอใจเพราะมี
ตาชั่งพืชผลที่
ได้มาตรฐาน 

ส านักปลดั 

 
 
 



 
 

 
แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1. โครงการจดัมหกรรมส่งเสริม
สินค้าทางการเกษตร  

เพื่อส่งเสริม
สินค้าทางการ
เกษตร 

ชาวสวน   
หมู่ที่ 1 -9  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
อาชีพ สร้าง
รายได ้

ส านักปลดั 

2. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตร 

เพื่อส่งเสริม
การค้าทางการ
เกษตรในชุมชน  

ยางพารา  มัน
ส าปะหลัง ข้าวโพด 
กาแฟ ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนสินค้าท่ี
ได้รับการแปร
รูป 

ผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

ส านักปลัด 

3. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
ยางพาราต าบลบุญทัน 

เพื่อส่งเสริมกลุม่
ยางพาราใน
ชุมชน 

หมู่ที่ 1-9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

มีกลุ่ม
ยางพาราที่มี
ศักยภาพใน
ต าบลบญุทัน 

ส านักปลดั 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการท า
เกษตรทฤษฎีใหม ่

เพื่อส่งเสริมกลุม่
เกษตรทฤษฎี
ใหม ่

หมู่ที่ 1-9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
และความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 

5. ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ทาง
การเกษตร 

เพื่อให้ชาวบ้าน
ได้มโีอกาสศึกษา
หาความรู ้

ส่งเสริมศูนย์การ
เรียนรู้ทาง
การเกษตร ภายใน
เขตเทศบาลต าบล
บุญทัน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้และ
หันมาท า
เกษตรทฤษฎี
ใหม่เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

6. จัดตั้งโรงสีกาแฟส าหรับกลุม่
เกษตรกร 

ส่งเสริมการแปร
รูปกาแฟ 

จ านวน  1  แห่ง   100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนของ
ผู้ใช้โรงสีแปร
รูปกาแฟ 

สามารถ
ช่วยเหลือ
ประชากรใน
ชุมชน 

ส านกัปลดั 

 
 



 
 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

7. สนับสนุนเครื่องตากผลผลติ
ทางการเกษตรด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์

ส่งเสริมการแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

จ านวน  1  แห่ง 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผลผลติที่
ได้รับการแปร
รูป   

สามารถ
ช่วยเหลือ
ประชากรใน
ชุมชน 

ส านกัปลดั 

8 โครงการอบรมเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ให้ความรู้แก่
เกษตรกรในการ
บริหารจัดการที่ดิน
และลดการใช้
สารเคมี อย่างยั่งยืน 

ประชากร  
หมู่ท่ี 1 -9 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ท าการเกษตร
แบบยั่งยืน 

ประชาชนอยู่ดี
กินดี 

ส านักปลัด 

9 โครงการอบรมส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงโค – 
กระบือ 

ให้ความรู้แก่
เกษตรกรในการ
บริหารจัดการเล้ียง
โคกระบือ 

ม.1,2,4,7,8,9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ท าการเกษตร
แบบยั่งยืน 

ประชาชนมี
ความเข้าใจใน
การเลี้ยงสัตว์ 

ส านักปลัด 

10 โครงการอบรมส่งเสริม
สนับสนุนการปลูกต้นไม้ 

ส่งเสริมการแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

ม 2,5,9 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประขาขนมี
ความรู้ในการ
ท าการเกษตร 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
ต้นไม้เป็นอย่าง
ดี 

ส านักปลัด 

11 โครงการอบรมสนับสนุนการ
เลี้ยงปลา 

เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรทีส่นใจ
น าความรูไ้ปปรับ
ใช้ 

ม. 2 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ท าการเกษตร
แบบยั่งยืน 

ประชาชน
ได้รับความรู้ใน
การเพาะเลี้ยง
ฟาร์มปลา 

ส านักปลัด 

12 โครงการอบรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการเลี้ยงกบ 

เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรทีส่นใจ
น าความรูไ้ปปรับ
ใช้ 

ม.3 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ท าการเกษตร
แบบยั่งยืน 

ประชาชน
ได้รับความรู้ใน
การเพาะเลี้ยง
ฟาร์มกบ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 



 
 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

13 โครงการอบรมส่งเสรมิและ
สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงปูนา 

เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรทีส่นใจ
น าความรูไ้ปปรับ
ใช้ 

ม.3,8 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความรู้ใน
การเกษตร
แบบยั่งยืน 

ประชาชนมี
ความเข้าใจใน
การเลีย้งสัตว ์

ส านกัปลดั 

14 โครงการอบรมส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่พันธ์
พื้นเมือง 

เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรทีส่นใจ
น าความรูไ้ปปรับ
ใช้ 

ม.3,6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ท าการเกษตร
แบบยั่งยืน 

ประชาชนมี
ความเข้าใจใน
การเลีย้งสัตว ์

ส านักปลัด 

15 โครงการอบรมส่งเสริม
สนับสนุนการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 100% 

เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรทีส่นใจ
น าความรูไ้ปปรับ
ใช้ 

ม.4 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ท าการเกษตร
แบบยั่งยืน 

ประชาชนมี
ความเข้าใจใน
การเลี้ยงสัตว์
และน ามูลสัตว์
มาแปรรูป 

ส านักปลัด 

16 โครงการอบรมสนับสนุนกลุ่ม
เลี้ยงหนู 

เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรทีส่นใจ
น าความรูไ้ปปรับ
ใช้ 

ม.5 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ท าการเกษตร
แบบยั่งยืน 

ประชาชนมี
ความเข้าใจใน
การเลีย้งสัตว ์

ส านักปลัด 

17 โครงการอบรมสนับสนุนกลุ่ม
เลี้ยงสุกร 

เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรทีส่นใจ
น าความรูไ้ปปรับ
ใช้ 

ม. 6,9 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ท าการเกษตร
แบบยั่งยืน 

ประชาชนมี
ความเข้าใจใน
การเลี้ยงสัตว์
และน ามูลสัตว์
มาแปรรูป 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

18 โครงการอบรมส่งเสรมิและ
สนับสนุนการแปรรูปหน่อไม ้

เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรทีส่นใจ
น าความรูไ้ปปรับ
ใช้ 

ม.7,8 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความรู้ใน
การเกษตร
แบบยั่งยืน 

ประชาชนมี
ความเข้าใจใน
การน าสิ่งของ
ที่มีอยู่มาแปร
รูปท าอย่างอื่น 

ส านกัปลดั 

19 โครงการอบรมส่งเสริม
สนับสนุนการเลี้ยงปลาดุกใน
บ่อซีเมนต์ 

เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรทีส่นใจ
น าความรูไ้ปปรับ
ใช้ 

ม.7,8 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ท าการเกษตร
แบบยั่งยืน 

ประชาชนมี
ความเข้าใจใน
การเลีย้งสัตว ์

ส านักปลัด 

20 โครงการอบรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ 

เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรทีส่นใจ
น าความรูไ้ปปรับ
ใช้ 

ม.9  
โรงเรียนบ้านบุญทัน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ครูและนักเรียน
มีอาชีพเสริม
และมีรายได้ 

มีความรู้
เกี่ยวกับการ
เลี้ยงไก่ไข่และ
มีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

21 โครงการอบรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการเลี้ยงผึ้ง 

เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรทีส่นใจ
น าความรูไ้ปปรับ
ใช้ 

ม.1 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ท าการเกษตร
แบบยั่งยืน 

ประชาชนมี
ความเข้าใจใน
การเลีย้งสัตว ์

ส านักปลัด 

22 โครงการอบรมสนับสนุนกลุ่ม
เลี้ยงสุกร 

เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรทีส่นใจ
น าความรูไ้ปปรับ
ใช้ 

ม. 6,9 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ท าการเกษตร
แบบยั่งยืน 

ประชาชนมี
ความเข้าใจใน
การเลี้ยงสัตว์
และน ามูลสัตว์
มาแปรรูป 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

23 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
นักเรียนด้านการเกษตร เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการด าเนิน
ชีวิต 

เพื่อให้ความรู้แก่
นักเรียนท่ีสนใจ
ในด้าน
การเกษตร 

โรงเรียนบ้านบุญ
ทัน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนมี
ความรู้ในการ
น าเรื่อง
เกษตรมาใช้
ในชีวิต 

นักเรียนมี
ความเข้าใจใน
การน าสิ่งของ
ที่มีอยู่มาแปร
รูปท าอย่างอื่น 

ส านกัปลดั 

24 โครงการสร้างแปลงคอนกรีต
เพื่อปลูกผักสวนครัว 

เพื่อให้ความรู้แก่
นักเรียนท่ีสนใจ
ในด้าน
การเกษตร 

โรงเรียนโคกนก
สาริกา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ท าการเกษตร
แบบยั่งยืน 

ประชาชนมี
ความเข้าใจใน
การเลีย้งสัตว ์

ส านักปลัด 

25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดท ากระชังเลี้ยงหอยขม 
หอยเชอรี่ และหอยโข่ง 

เพื่อให้ความรู้แก่
นักเรียนท่ีสนใจ
ในด้าน
การเกษตร 

โรงเรียนโคกนก
สาริกา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ครูและนักเรียน
มีอาชีพเสริม
และมีรายได้ 

มีความรู้
เกี่ยวกับการ
เลี้ยงหอยขม
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

26 โครงการจัดต้ังศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ O-top ต าบลบุญ
ทัน 

เพื่อส่งเสริมกลุม่
อาชีพในชุมชน 

รพ.สต.บุญทัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

27 โครงการอบรมสนับสนุนกลุ่ม
เลี้ยงสุกร 

เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรทีส่นใจ
น าความรูไ้ปปรับ
ใช้ 

ม. 6,9 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ท าการเกษตร
แบบยั่งยืน 

ประชาชนมี
ความเข้าใจใน
การเลี้ยงสัตว์
และน ามูลสัตว์
มาแปรรูป 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ท าสารชีวภาพก าจดัวัชพืช 

เพื่อส่งเสริมกลุม่
อาชีพในชุมชน 

ม.7 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ท าการเกษตร
แบบยั่งยืน 

ประชาชนมี
ความเข้าใจใน
การน าสิ่งที่มี
อยู่มาแปรรปู
ท าอย่างอ่ืน 

ส านกัปลดั 

29 โครงการสนับสนุนการแปรรูป
น้ ายางพารา 

เพื่อส่งเสริมกลุม่
อาชีพในชุมชน 

ม.7 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ท าการเกษตร
แบบยั่งยืน 

ประชาชนมี
ความเข้าใจใน
การน าสิ่งที่มี
อยู่มาแปรรปู
ท าอย่างอ่ืน 

ส านักปลัด 

30 โครงการอบรมให้ความรู้และ
สนับสนุนการท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนที่
สนใจในด้าน
การเกษตร 

ม.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ท าการเกษตร
แบบยั่งยืน 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 

31 โครงสร้างสุขภาวะเกษตรกรลด
การใช้สารเคมีทางการเกษตร 

เพื่อให้ประชาชน
ทางการเกษตร 

ม.2 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนพื้นท่ีใน
เขตต าบลบุญ
ทัน 

ประชาชน
ห่างไกลมลพิษ 

ส านักปลัด 

32 โครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้ 1 
โรงเรียน 1 แหล่งเพาะพันธุ์ 

เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรทีส่นใจ
น าความรูไ้ปปรับ
ใช้ 

ม. 7,8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ท าการเกษตร
แบบยั่งยืน 

ให้นักเรียนและ
ประชาชน
ได้รับความรู้
ด้านการเกษตร 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

33 โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
อนุรักษ์ดินและน้ า 

เพื่อปกปูองหน้า
ดินไว ้

ม.7,8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคนท่ี
สนใจในการ
ปลูกหญ้าแฝก 

ประชาชนมี
ความเข้าใจใน
การน าสิ่งที่มี
อยู่มาแปรรปู
ท าอย่างอ่ืน 

ส านกัปลดั 

34 โครงการอนุรักษ์ปูหินห้วยช ากั้ง เพื่ออนุรักษ์สัตว์
น้ าไว ้

ม.7,8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคนท่ี
สนใจใน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความเข้าใจใน
การน าสิ่งที่มี
อยู่มาแปรรปู
ท าอย่างอ่ืน 

ส านักปลัด 

35 โครงการขยายพันธ์กล้าไม้ เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนท่ี
สนใจในด้าน
การเกษตร 

ม.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ท าการเกษตร
แบบยั่งยืน 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 

36 โครงการขยายพันธ์ไม้ไผ่เพ่ือการ
อนุรักษ์ 

เพื่อให้ประชาชน
และนักเรียน
ทางการเกษตร 

โรงเรียนบ้านโคกนก
สาริกา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนพื้นท่ี
ปลูก 

ประชาชนและ
นักเรียนมี
ความรู้ติดตัว
เรื่องกล้าไม้ 

ส านักปลัด 

37 โครงการสร้างสวนพฤกษา
ศาสตร์ภายในโรงเรียน 

เพื่อให้ความรู้
ประชาชนและ
นักเรียนด้าน
การเกษตร 

โรงเรียนบ้านโคกนก
สาริกา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนพื้นท่ี
ปลูก 

ประชาชนและ
นักเรียนมี
ความรู้ติดตัว 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 



 
 

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่ออนุรักษ์ปุา 

พืชพันธุ์ สัตว์ปุา  
ผืนปุาในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบลบญุ
ทัน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผืนปุา
ที่มีความอุดม
สมบูรณ ์

-ปุามีพืชพันธุ์
ธรรมชาติที่มี
ความอุดม
สมบูรณส์ัตว์
ปุาคงอยู ่

ส านักปลดั 

2 โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
แหล่งน้ า 

เพื่ออนุรักษ์ปุา
และพัฒนา
แหล่งน้ า  สัตว์
น้ า 

แหล่งน้ าในเขต
เทศบาลต าบลบญุ
ทัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แหล่งน้ าท่ีมี
ความอุดม
สมบูรณ ์

-มีแหล่งน้ า
ธรรมชาติที่ใส
สะอาดพร้อม
ด้วยสัตว์น้ า
นานาพันธุ ์

ส านักปลดั 

3 โครงการจัดท าแนวกั้นไฟปุา เพื่อปูองกันมิให้ไฟ
ไหม้ปุา 

ไฟปุาชุมชนในเขต
ต าบลบุญทัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนพื้นที่ที่
กั้นไฟปุา 

-ปุาและสัตว์ปุา
ไม่ยังคงสภาพ
และมีความอุดม
สมบูรณ์ 

ส านักปลัด 

4 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ปูองกันไฟปุาในชุมชน 

เพื่อปูองกันมิให้
ไฟไหม้ปุา 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
เพื่อปูองกันและ
ควบคุมไฟปุา
ชุมชนในเขตต าบล
บุญทัน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 พื้นท่ีปุาท่ี
ได้รับการ
ปูองกัน 

-ปุาและสัตว์
ปุาไม่ยังคง
สภาพและมี
ความอุดม
สมบูรณ์ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

5 โครงการตามแนว
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯ 

เพื่อด าเนินการ
ตามพระราชด าริ
ตามหนังสือสั่ง
การ 

ตามหนังสือสั่งการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีผู้เข้าร่วม 
80% 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การแสดง
ความ
จงรักภักดี 

ส านักปลัด 

6 โครงการปลูกปุาทดแทน เพื่ออนุรักษ์ปุา
และพัฒนา
แหล่งน้ า  สัตว์
น้ า 

ม.1,2,9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่ออนุรักษ์
ปุาสีเขียว 

มีธรรมชาติสี
เขียวท่ีอุดม
สมบูรณ ์

ส านักปลดั 

7 โครงการจัดท าแนวกั้นไฟปุา เพื่อปูองกันมิให้ไฟ
ไหม้ปุา 

ไฟปุาชุมชนในเขต
ต าบลบุญทัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนพื้นที่ที่
กั้นไฟปุา 

-ปุาและสัตว์ปุา
ไม่ยังคงสภาพ
และมีความอุดม
สมบูรณ์ 

ส านักปลัด 

8 โครงการรณรงค์การเผาและ
แก้ไขมลพิษทางอากาศ 

เพื่อให้มลพิษทาง
อากาศปลอด
โปร่งในเขตชุมชน 

ม.1,3 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พื้นท่ีปลอด
มลพิษ 

-ปุาและสัตว์
ปุาไม่ยังคง
สภาพและมี
ความอุดม
สมบูรณ์ 

ส านักปลัด 

9 โครงสร้างสุขภาวะเกษตรกร
ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชน
ทางการเกษตร 

ม.2 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนพื้นท่ี
ในเขตต าบล
บุญทัน 

ประชาชน
ห่างไกลมลพิษ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

10 โครงการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อ
ก าจัดวัชพืช 

เพื่ออนุรักษ์แหล่ง
น้ า สัตว์น้ า 

ม.5 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความอุดม
สมบูรณ์ของ
แหล่งน้ า 

มีแหล่งน้ า
ธรรมชาติและ
สดใส 

ส านักปลัด 

11 โครงการจัดท าแนวเขต
ปูองกันไฟปุาภูปูดหัวช้าง 

เพื่อปูองกันมิให้
ไฟไหม้ปุา 

ม.6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนพื้นท่ีท่ี
กั้นไฟปุา 

-ปุาและสัตว์
ปุาไม่ยังคง
สภาพและมี
ความอุดม
สมบูรณ์ 

ส านักปลัด 

12 โครงการจัดท าแนวกั้นไฟปุา เพื่อปูองกันมิให้ไฟ
ไหม้ปุา 

ไฟปุาชุมชนในเขต
ต าบลบุญทัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนพื้นที่ที่
กั้นไฟปุา 

-ปุาและสัตว์ปุา
ไม่ยังคงสภาพ
และมีความอุดม
สมบูรณ์ 

ส านักปลัด 

13 โครงการบ ารุงรักษาปุาหลัง
ปลูกปุาทดแทน 

เพื่อให้มลพิษทาง
อากาศปลอด
โปร่งในเขตชุมชน 

ม.6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พื้นท่ีปลอด
มลพิษ 

-ปุาและสัตว์
ปุาไม่ยังคง
สภาพและมี
ความอุดม
สมบูรณ์ 

ส านักปลัด 

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานท่ีท่องเท่ียวสถานีสันภู
ซาง 

เพื่อให้คนใน
ชุมชนและต่าง
ชุมชนสนใจใน
สถานท่ีท่องเท่ียว 

ม.7,8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนพื้นท่ี
ในสันภูซาง
และสถานท่ี
ใกล้เคียง 

ชุมชนมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น
และเป็นท่ีรู้จัก
มาขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 



 
 

3.)ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
งบกลาง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 
ปีขึ้นไป 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ได้รับเบ้ียยัง
ชีพ 100% 

มีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ผู้พิการท้ัง 9  
หมู่บ้าน 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ได้รับเบ้ียยัง
ชีพ 100% 

มีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เพื่อมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ผู้ปุวยเอดส์ ท่ีขอ
ขึ้นทะเบียนใน
ต าบลบุญทัน 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ได้รับเบ้ียยัง
ชีพ 100% 

มีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 

4 เงินสมทบสวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบลบุญทัน 

เพื่อมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

หมู่ท่ี 1 - 9 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ได้รับ
สวัสดิการ 
100% 

มีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่ออบรม ให้
ความรู้กับ
ประชาชนให้รู้จัก
ปูองกันโรคต่างๆ 

ม.1-9  180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชนร้อย
ละ 50 ได้รับ
ความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ปูองกันโรค
ต่างๆ 

ส านักปลัด 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพงาน
บริการกู้ชีพฉุกเฉินสู่ความ
เป็นมาตรฐาน 

เพื่อให้ความรู้กับ
พนักงานและ
ประชาชน
สามารถเข้าถึง
บริการกู้ชีพ
ฉุกเฉินได้ 

ม.1-9  20,000 20,000 20,000 20,000 ให้บริการ 
ครบ 
ประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
100 
เปอร์เซ็นต์ 
 

ประชาชน
ได้รับบริการ
ที่ได้
มาตรฐาน 

ส านักปลัด 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

จัดซ้ือวัคซีน 
พร้อมอบรมให้
ความรู้แก่
ประชาชน 

ม.1-9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ฉีดวัคซีนให้
สัตว์ครบ 
100
เปอร์เซ็นต์ 

ประชาชนน า
สัตว์ฉีดวัคซีน
ทีม่ีคุณภาพ 

ส านักปลัด 

4 ส่งเสริมและจัดอบรมในด้าน
ปูองกันและปราบปรามยา
เสพติด      

เพื่อให้ความรู้
เรื่องยาเสพติด
กับประชาชน 

ประชาชนและ
เยาวชนในเขต
พื้นที่เทศบาล
ต าบลบญุทัน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ชุมชนปลอด
ยาเสพตดิ 

ส านักปลดั 

5 โครงการ to be number one เพื่อส่งเสริมการ
แสดงออกของ
เด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชน 
หมู่ที ่1-9  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและ
เยาวชนใช้
เวลาว่างให้
เป็น
ประโยชน์
ห่างไกลยา
เสพติด 

ส านักปลดั 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการบ าบดัฟื้นฟูผู้ตดิ
ยาเสพตดิ 

เพื่อให้ผู้ติดยา
เสพติดสามารถ
กลับมาใช้
ชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างปกต ิ

ผู้ติดยาหมู่ที่ 1-9 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ตดิ
ยาเสพตดิที่
ได้รับการ
บ าบัดฟื้นฟู 

ผู้ติดยาเสพ
ติดกลับคืนสู่
สภาพและใช้
ชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างปกต ิ

ส านักปลดั 

7 โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้
ผ่านการบ าบดัฟื้นฟู 

เพื่อสร้างอาชีพ
ให้ผู้ผ่านการ
บ าบัด 

ผู้ผ่านการบ าบัด 

หมู่ที่ 1-9 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ที่

เข้าฝึกอบรม 
ผู้ผ่านการ
บ าบัดมีอาชีพ
และใช้
ชีวิตประจ าวัน
ได้ตามปกต ิ

ส านักปลดั 

8 โครงการให้การศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
นักเรียน(D.A.R.E. ประเทศ
ไทย) 

เพื่อต่อต้านการ
ใช้ยาเสพติดใน
กลุ่มนักเรียน 

โรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบลบุญ
ทัน จ านวน 4 แห่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กนักเรียน
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

9 โครงการอบรมให้ความรู้การ
คัดแยกขยะในชุมชน 

เพื่อให้ชุมชน
สะอาดน่าอยู่ 

ม.4 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พื้นท่ีต าบล
บุญทัน 

ชุมชนน่าอยู่ 
เพระขยะลด
น้อยลง 

ส านักปลัด 

10 โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

เพื่อให้ประชน
ทราบถึงสุขภาพ
ตนเองในทุกๆปี 

ม.5 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ม.5 คนในชุมชนมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

11 โครงการจัดหาเครื่องพ่น
หมอกควัน เพื่อปูองกันการ
เกิดไข้เลือดออก 

เพื่อลดการเกิด
โรคยุงลาย 

ม.1,3 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน 2 
เครื่อง 

จ านวนยุงใน
ชุมชนลด
น้อยลง 

ส านักปลัด 

12 โครงการจัดซ้ือทรายอเบส เพื่อลดการแพร่
ระบาดของ
ยุงลาย 

ม.2 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหลังคา
เรือนท่ีอยู่ใน
โครงการ 

จ านวนยุงลาย
ในชุมชนลด
น้อยลง 

ส านักปลัด 

 
 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การปูองกันไวรสัโคโรน่า 
2019 

เพื่ออบรมให้
ประชาชน
ห่างไกลโรค
ไวรัสโคโรน่า 

ม.2 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ซื้อเจลและ
หน้ากาก
อนามัย 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
การระวังตัว
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

14 โครงการจดัซื้อเครื่องพ่น
ละอองฝอยเพื่อปูองกันเช้ือ
โรคชนิดน้ าผสม 

เพื่อปูองกันเช่ือ
โรคของคนใน
ชุมชน 

รพ.สต.บญุทัน 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ี
สนใจ 

ประชาชน
ปลอดภัยจาก
เชื้อโรคมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นการให้
ความรู้ในการ
ดูแลผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 
ทั้ง  9  หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ดูแลและ
ผู้สูงอายุ
ได้รับความรู้ 
100 % 

ผู้ดูแลและ
ผู้สูงอายุ
สามารถดูแล
ตัวเองได้อย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้มโีอกาสได้
เรียนรู ้

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 
ทั้ง  9  หมู่บ้าน 

  80,000 80,000 80,000 ผู้สูงอายุมี
ความพึง
พอใจในการ
เข้าร่วม 

ผู้สูงอายไุด้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

3 โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายผูสู้งอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ไดมสีุขภาพท่ี
แข็งแรง 

ม.1 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุมี
ความพึง
พอใจในการ
เข้าร่วม 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ภายในต าบลมี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ม.1 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุมี
ความพึง
พอใจในการ
เข้าร่วม 

ผู้สูงอายุมี
รายได้เลี้ยง
ตัวเองมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดงานวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

เพื่ออนุรักษ์พุทธ
ประเพณี 

วัดท่ีอยู่ในเขต
เทศบาลต าบลบุญ
ทัน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม 
จ านวน
ประชากรของ
ต าบล 

-ประชาชนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ส านักปลัด 

2 โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการท า
กิจกรรม 

ในเขตเทศบาล
ต าบลบุญทัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม 
จ านวน
ประชากรของ
ต าบล 

ประชาชนมี
คูณธรรมและ
จริยธรรมมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 

3 จัดงานบุญมหาชาติ เพื่ออนุรักษ์บุญ
ประเพณีท้องถิ่น 

เจ้าหน้าท่ี  
ประชาชน  และ
หน่วยงานราชการ 
ร่วมจัดงาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม 
จ านวน
ประชากรของ
ต าบล 

-ประชาชนได้
อนุรักษ์และสืบ
ทอดบุญ
ประเพณีอันดี
งามของ
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

4 เข้าร่วมประเพณีสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช-
กาชาดหนองบัวล าภ ู

เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมสักการะสมเด็จ
นเรศวร ฯ 

เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนในพื้นที่
เข้าร่วมขบวนแห่
งานสักการะสมเด็จ
พระนเรศวรฯกาชาด
หนองบัวล าภ ู

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนได้
ร่วมพิธีบวงสรวง
และเคารพ
สักการะสมเด็จ
พระนเรศวรฯ 

ทต./ชุมชน/ 

 
 
 
 
 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีบุญ
ข้าวจี่ใหญ่ปิดทองบวงสรวง
หลวงพ่อพระไชยเชษฐา 

เพื่ออนุรักษ์งาน
ประเพณีท้องถิ่น 

เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนในพื้นที่เข้า
ร่วมขบวนแห่บุญ
ข้าวจี่ใหญ่ปิดทอง
บวงสรวงหลวงพอ่
พระไชยเชษฐาฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนได้
ร่วมพิธี
บวงสรวง 

ทต./ชุมชน/ 2 

6 ส่งเสริมการแสดงและการ
เล่นดนตรีพื้นบ้าน 

เพื่อรักษา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนหมู่ที่ 1-
9 และหนว่ยงาน
ราชการในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลบุญ
ทัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนและ
เยาวชนได้
อนรุักษ์
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันดีงาม
เอาไว ้

ทต./ชุมชน/
หน่วยงาน
ราชการในพื้นที ่

3 

7 จัดงานลอยกระทง เพื่อสืบทอด
ประเพณีบูชา
พระแม่คงคา 

ประชาชนหมู่ท่ี 
1-9 และ 
หน่วยงานราชการ
ในเขตพื้นท่ี ร่วม
จัดงาน 

150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนได้
สืบสาน
ประเพณีอันดี
งามเอาไว้ 

ทต./ชุมชน/
หน่วยงาน
ราชการใน
พื้นท่ี 

1 

8 โครงการอบรมปฏิบัติธรรม
สวดมนต์ข้ามปีและท าบุญ
ตักบาตรขึ้นปีใหม่ 

เพื่อส่งเสริมสร้าง
จิตส านึกให้
ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
ดีงาม 

ประชาชน ส่วน
ราชการ และวัดท่ี
อยู่ในเขตเทศบาล
ต าบลบุญทัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนมี
จิตส านึกสืบ
สานประเพณี 

ทต./ชุมชน/
หน่วยงาน
ราชการใน
พื้นท่ี 

2 

9 จัดงานวันผู้สูงอายุสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 

เพื่อตอบแทน
พระคุณปูุย่าตา
ยาย และรักษา
ประเพณี 

เจ้าหน้าท่ี 
ประชาชน 
เยาวชนและส่วน
ราชการ หมู่  1-9 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนได้
อนรุักษ์และสืบ
ทอดบุญ
ประเพณอีันดี
งามของท้องถิ่น 

ทต./ชุมชน/
หน่วยงาน
ราชการใน
พื้นท่ี 

3 

10 โครงการบวชชีพราหมณ์
อบรมปฏิบัติธรรม 

เพื่ออบรมหลัก
ธรรมะให้แก่
ประชาชน 

ประชาชนเยาวชน 
และหน่วยงาน
ราชการ ในเขตพืน้ที่
เทศบาลต าบลบุญทัน 
หมู่ที่ 1-9 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม  
ชุมชนมีความ
สมานฉนัท ์

ทต./ชุมชน/
หน่วยงาน
ราชการในเขต
พื้นที 

4 
 
 
 
 
 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 จัดงานสืบสานประเพณีบุญ
บั้งไฟ 

เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจก่อนถึง
ฤดูเพาะปลูก 

ประชาชนและ
หน่วยงานราชการ
ร่วมกันจัดขบวน
แห่บั้งไฟ แลจุดบ้ัง
ไฟถวายพระยา
แถน 

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนได้
อนุรักษ์และ
สืบทอดบุญ
ประเพณีอันดี
งามของ
ท้องถิ่น 

ทต./ชุมชน/
หน่วยงาน
ราชการใน
พื้นท่ี 

12 จัดประเพณีบุญแข่งเรือ เพื่อให้มีการ
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมแข่งเรือ
ภายในต าบล 

1  โครงการ    60,000 60,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-คณะผู้บริหาร 
สภาฯ 
ข้าราชการ
และพนักงาน
จ้าง ได้ทราบ
และตระหนัก
ในหน้าท่ีของ
ตนมากขึ้น 

ส านักปลดั 

13 จัดงานแห่งพระรอบ
ต าบล 

เพื่อให้
ประชาชนได้
ท าบุญร่วมกัน 

หมู่ที่ 1-9   20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-อปพร. ได้
ทราบและ
ตระหนักใน
หน้าท่ีของตน
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

14 จัดงานบวชภาคฤดูร้อน   เพื่ออบรม
ศีลธรรมให้แก่
เยาวชน 

เยาวชน และ
นักเรียนนักศึกษา
ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลบุญ
ทัน 

100,000 100,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-เยาวชนได้
ศึกษาหลัก
พระธรรม  

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์
การกีฬา ให้ชุมชน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬาใน
การออกก าลัง
กาย 

หมู่ที่ 1-9 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนชุมชน
ที่ได้รับ
อุปกรณ์การ
กีฬา 

ประชาชนได้
ออกก าลังกาย
และมสีุขภาพ
แข็งแรง
ห่างไกล  ยา
เสพติด 

ส านักปลดั 

16 จัดกีฬาสมัพันธ์บุญทัน
เกมส ์

เพื่อส่งเสริมเล่น
กีฬาและสร้าง
ความสมคัร
สมานสามัคคีใน
ชุมชน 

หมู่ที่ 1-9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม 

ประชาชนได้
ออกก าลังกาย
และมีสุขภาพ
แข็งแรงห่างไกล  
ยาเสพติด 

ส านักปลดั 

17 จัด/เข้าร่วมกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์  อ าเภอสุวรรณ
คูหา 

เพื่อส่งเสริมการ
เล่นกีฬาและ
ปรองดอง
สามัคคีใน
ท้องถิ่น 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 

เกิดความ
สมัครสมาน
สามัคคีใน
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

18 โครงการส่งเสริมกีฬามวย เพื่อด าเนิน การ
ฝึกฝน เผยแพร่ 
แข่งขัน 

ประชาชน หมู่ที่ 
1-9 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้า 
ร่วม 

ประชาชนได้
ออกก าลังกาย
และมสีุขภาพ
แข็งแรง  

ห่างไกลยา
เสพติด 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 สนับสนุนการออกก าลัง
กายชมรมแอโรบิค(พร้อม
อุปกรณ์) 

เพื่อส่งเสริมออก
ก าลังกาย 

หมู่ท่ี 1 – 9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน,
เยาวชนได้
ออกก าลังกาย
และมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

20 จัดกีฬาต่อต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมการ
เล่นกีฬา 

หมู่ท่ี 1 - 9 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนได้เล่น
กีฬาและมี
สุขภาพ
แข็งแรงและ
ห่างไกลยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

21 ส่งเสริมกีฬาเพ่ืออาชีพ
และการแข่งขัน 

เพื่อส่งเสริมการ
เล่นกีฬาและ
สร้างอาชีพ 

หมู่ท่ี 1 - 9 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนได้เล่น
กีฬาและมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

22 ก่อสร้างลานกีฬา/สนาม
กีฬาภายในเขตเทศบาล
ต าบลบุญทัน 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

จ านวน 2 แห่ง 300,000 300,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนลาน
กีฬาที่สร้าง
แล้วเสร็จ 

มีสนามกีฬา/
ลานกีฬาท่ีได้
มาตรฐาน 

ส านักปลัด 

23 สนับสนุนอุปกรณ์/เครื่อง
ดนตรีไทยให้กับชุมชน
และโรงเรียนต่างๆ 

เพื่อให้มีอุปกรณ์
ในการสร้าง
แนวทางอาชีพ 

ชุมชนและ
โรงเรียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ท่ี
ได้รับเครื่อง
ดนตรี 

ประชาชนและ
เยาวชน
กิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

24 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นตามวิถี
ชีวิตของชุมชน 
(กลุ่มเปูาหมายคนรุ่นใหม่) 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีให้ยั้ง
ยืน 

ม.1,5,6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคนท่ี
สนใจใน
โครงการ 

ประชาชน
เยาวชนมี
ความพึงพอใจ
ในการร่วม
กิจกรรม 

ส านักปลัด 

 
 
 



 
 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการสืบสานประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
สนใจใน
ประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ 

หมู่ท่ี 1,5,9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนเกิด
ความสุขใน
การร่วม
ประเพณี 

ส านักปลัด 

26 โครงการสืบสานประเพณี
แห่เทียนอกพรรษา 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
สนใจใน
ประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ 

หมู่ท่ี 4,7,8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน
เยาวชนมี
ความพึงพอใจ
ในการร่วม
กิจกรรม 

ส านักปลัด 

27 โครงการสืบสานประเพณี
วันออกพรรษา 

เพื่อให้ประชาชน
ได้เข้าร่วม
ประเพณีวันออก
พรรษา 

หมู่ท่ี 4 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้
อนุรักษ์
ประเพณีไทย 

ส านักปลัด 

28 โครงการจัดท าบุญขึ้นปี
ใหม่ระดับต าบล 

เพื่อใหเ้ป็นศิริ
มงคลแก่คนใน
ต าบล 

ม.7 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
ต าบลมีความ
สบายกาย
สบายใจ 

ส านักปลัด 

29 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหัตถกรรม
พื้นบ้าน 

เพื่อให้นักเรียนผู้
ท่ีสนใจมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ร.ร. โคกนก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

นักเรียนและ
ครูได้รับ
ประโยชน์ใน
การเข้าร่วม
โครงกา 

ส านักปลัด 

30 โครงการเพื่ออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีให้ยั้ง
ยืน 

ม.1 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคนท่ี
สนใจใน
โครงการ 

ประชาชน
เยาวชนมี
ความพึงพอใจ
ในการร่วม
กิจกรรม 

ส านักปลัด 

 
 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เยาวชนเล่น
กีฬาพร้อมอุปกรณ์กีฬา 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
สนใจในการเล่น
กีฬามากขึ้น 

หมู่ท่ี 1 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนเกิด
ความสุขใน
การร่วม
กิจกรรม 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.)ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่ที่  3 

เพื่อให้มีระบบ
น้ าประปาท่ีได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

- ประชนชน
ได้น้ าประปาท่ี
สะอาดได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาสะอาด หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีระบบ
น้ าประปาท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 5 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

- ประชนชน
ได้น้ าประปาท่ี
สะอาดได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้มี
น้ าประปาท่ี
สะอาดใช้ 

ระบบประปาหมู่
ที ่ 8  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

- ประชนชน
ได้น้ าประปาท่ี
สะอาดได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้มี
น้ าประปาท่ี
สะอาดใช้ 

ระบบประปาหมู่
ที ่ 9 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

- ประชนชน
ได้น้ าประปาท่ี
สะอาดได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงระบบ
กรองน้ าบ้านคลองเจรญิ 

เพื่อให้มี
น้ าประปาท่ี
สะอาดใช้ 

ระบบประปาบ้าน
คลองเจรญิ 1 

แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

-เจ้าหน้าท่ี
และ
ประชาชน
ที่มาใช้บริการ
มีน้ าประปาท่ี
สะอาดใช้ 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างโรงสูบ
น้ าประปาบ้านคลองเจริญ 

เพื่อประชาชน
ได้ดืม่น้ าจาก
ธรรมชาติที่
สะอาด 

กว้างไม่น้อยกว่า2

ม.ยาวไม่น้อยกว่า 
3 ม.สูงไม่ต่ ากว่า 
2.50 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

-ประชาชนได้
ดื่มน้ า
ธรรมชาติที่
สะอาดถูก
สุขอนามัย 

กองช่าง 

7 ขยายระบบประปาหมู่บ้าน
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
เทศบาลต าบลบญุทัน 

เพื่อประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาดใช้อย่าง
เพียงพอ 

หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

-ประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาดใช้
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา หมู่ที่ 2  (คุ้มน้อย) 

เพื่อประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาดใช้อย่าง
เพียงพอ 

ตามแบบแปลน
เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาดใช้
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 

9 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ในเขตพื้น
รับผิดชอบเทศบาลต าบล
บุญทัน 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้แก่เกษตรกร 

ขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตรใน
เขตพื้นท่ี หมู่ที่ 1-
9 

300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟูาใช้
เพียงพอ 

-เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกในการ
ท าเกษตรมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

10 ขยายไฟฟูาแรงต่ าใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ครัวเรือนท่ี
ขยายตัวออกจาก
ชุมชนเดิม  ในเขต
พื้นที ่

300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟูาใช้
เพียงพอ 

-ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

 
 



 
 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง
สาธารณะ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
การสญัจรช่วง
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่างสาธารณะ
ตามถนน แยก
และตามจุดเสี่ยง 
ในเขตพื้นท่ี หมู่ที่ 
1-9 

300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

-ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

12 ติดตั้งไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรหมู่ที่ 8 จาก 
สาริกาไปห้วยคะนาน 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
การสญัจรช่วง
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรจาก 
สาริกาไปห้วยคะ
นาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

13 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างจาก
มอทหาร  ไป วัดบ้านแสง
อรุณ  หมู่ที ่ 4 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
การสญัจรช่วง
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่างจากมอ
ทหาร  ไป วัด
บ้านแสงอรุณ  

หมู่ที่  4 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชากรที่มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

14 โครงการติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่างบริเวณสันอ่างเก็บ
น้ าล าห้วยโซ่หมู่ที ่7 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
การสญัจรช่วง
กลางคืน 

บริเวณสันอ่าง
เก็บน้ าล าห้วยโซ่
หมู่ที่ 7 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

-ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูา
แสงสว่างสาธารณะใน
เขตเทศบาล 
 
 
 
 
 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
การสญัจรช่วง
กลางคืน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟูาแสงสว่าง
สาธารณะตาม
ถนน แยกและ
ตามจุดเสี่ยงใน
เขตพื้นท่ีต าบลบุญ
ทันหมู่ท่ี1-9 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟูาใช้
เพียงพอ 

-ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 ติดตั้งไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้แก่เกษตรกร 

เกษตรกร  ใน
เขตพื้นท่ี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนทีม่ี
ไฟฟูาใช้เพียงพอ 

-เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การท าเกษตร 

กองช่าง 

17 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง
หน้าลานทอง 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้แก่เกษตรกร 

เกษตรกร  ใน
เขตพื้นท่ี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนทีม่ี
ไฟฟูาใช้เพียงพอ 

-เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การท าเกษตร 

กองช่าง 

18 ปรับปรุงศาลาประชาคม  

ในพื้นที่รับผิดชอบ
เทศบาลต าบลบญุทัน 

เพื่อใช้ส าหรับ
ประชุมและจัด
งานประเพณ ี

ศาลาประชาคม  

หมู่ที่ 1-9  (ตาม
แบบแปลนกอง
ช่าง) 

200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนศาลา
ประชาคมในเขต
เทศบาลต าบล
บุญทัน 

-มีสถานที่ใช้
ประชุม  จัด
กิจกรรมและงาน
ประเพณีใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

19 ปรับปรุงซ่อมแซมฌาปน
สถานทุกแห่งในพื้นที่
เทศบาลต าบลบญุทัน 

เพื่อรองรับผู้เข้า หมู่ที่ 1-9             

(ตามแบบแปลน
กองช่าง) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนฌาปณ
สถานในเขต
เทศบาลต าบล
บุญทัน 

-มีสถานที่
ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

กองช่าง 

20 ซ่อมแซมห้องน้ าตลาด
สด 

เพื่อให้บริการ
กับประชาชน 

หมู่ที่ 2 (ตาม
แบบแปลนกอง
ช่าง) 

100,000     100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บรกิาร 

ประชาชนมี
สถานที่ใช้ถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

21 ซ่อมแซมปรับปรุง
ห้องน้ าเมรุ  หมู่ที่  5   

เพื่อบริการ
ประชาชน 

เมรุ  หมู่ที่  5   50,000 50,000  ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บรกิาร 

มีห้องน้ าที่ถกู
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

22 โครงการผันน้ าด้วย
ระบบโซล่าเซล 

เพื่อเป็นการ
ประหยดั
พลังงาน 

ในพื้นที่ต าบล
บุญทัน 

   100,000 100,000 ประหยัด
พลังงาน ได้ 50 
% 

ช่วยประหยัด
พลังงาน 

กองช่าง 

23 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ าบ้าน
คลองเจรญิ 

ปรับปรุงพื้นที่
รอบอ่างให้
สวยงาม 

อ่างเก็บน้ าบ้าน
คลองเจรญิ 

  30,000 50,000 50,000 มีสถานท่ี
พักผ่อน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน ม.1 

เพื่อให้มีระบบ
น้ าประปาท่ีได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

- ประชนชน
ได้น้ าประปาท่ี
สะอาดได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

7 โครงการติดตั้งพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
ม.1 

เพื่อให้มีระบบ
น้ าประปาท่ีได้
มาตรฐาน 

ติดตั้งพลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ที่
1 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

- ประชนชน
ได้น้ าประปาท่ี
สะอาดได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

8 โครงการวางท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน ม.1 

ใหป้ระชาชนมีที
ระบายน้ าเสีย
ออกได้ด ี

จากร้านชูเจรญิ 
ไป ม.3 
ระยะทาง 150 
เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบายน้ า
ออกอย่าง
เพียงพอ 

- ประชนชน
พึงพอใจ 

กองช่าง 

9 โครงการวางท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน ม.1  

ใหป้ระชาชนมีที
ระบายน้ าเสีย
ออกได้ด ี

จากบ้านแม่ปาน 
หาลา ไปถึงบ้าน
นายไสว พรมจักร 
ระยะทาง 150 
เมตร ม1 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบายน้ า
ออกอย่าง
เพียงพอ 

- ประชนชน
พึงพอใจ 

กองช่าง 

10 โครงการขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตร 

เพื่อให้มีไฟฟูาใช้
อย่างเพียงพอ 

จากบ้านน้ าโมง
ไปวัดปุาภซูาง 
ระยะทาง 2 กม 

ม.1 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟูาใชอ้ย่าง
พอเพียง 

-เจ้าหน้าท่ี
และ
ประชาชน
ที่มาใช้บริการ
มีไฟฟูาใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคม ม.1 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ศาลาประชาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ต่อเติมที่เก็บ
อุปกรณ ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคนท่ี
ใช้บริการ
ประชาชน 

- ประชนชนมี
ศาลา
ประชาคมที่ดี
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

12 โครงการติดตั้งพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
ม.1 

เพื่อให้มีระบบ
น้ าประปาท่ีได้
มาตรฐาน 

ติดตั้งพลังงาน
แสงอาทิตย์หมู่ที่
1 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

- ประชนชน
ได้น้ าประปาท่ี
สะอาดได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

13 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

ใหป้ระชาชนมี
น้ าใช้ที่เพียงพอ 

ม.3,5 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชามีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

- ประชนชน
พึงพอใจ 

กองช่าง 

14 โครงการขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตร 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ที่
เพียงพอ 

ม.3      จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟูา 

- ประชนชน
พึงพอใจ 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาประชาคม 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ศาลาประชาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ม.3      จ านวนคนท่ี
ใช้บริการ
ประชาคม 

- ประชนชนมี
ศาลา
ประชาคมที่ดี
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

16 โครงการขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตร สายสาม
แยกมอทหารไปวัดปุา
หลวงปูุสาย 

มีไฟฟูาที่ได้
มาตรฐาน 

ม.4      จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟูา 

- ประชนชน
พึงพอใจ 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคม ม.4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ศาลาประชาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ต่อเติมที่เก็บ
อุปกรณ ์

     จ านวนคนท่ี
ใช้บริการ 

- ประชนชนมี
ศาลา
ประชาคมที่ดี
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

18 โครงการติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่างจากหน้าวัดแสงอรุณ
พรหมวิหาร ไปฝายน้ าล้น 
ม.4 

มีไฟฟูาที่ได้
มาตรฐาน 

ม.4      จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟูา 

- ประชนชน
พึงพอใจ 

กองช่าง 

19 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อผลิตน้ าบาดาล 

ม.6 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
แปลนกองช่าง 

มีบ่อบาดาลท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

20 โครงการขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตรสายอ่างเก็บ
น้ าบ้านคลองเจรญิไปบ้าน
โชคชัย 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ที่
เพียงพอ 

ม.6      จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟูา 

- ประชนชน
พึงพอใจ 

กองช่าง 

21 โครงการขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตรสายร้าน
ซ่อมไปภสูีสยีด 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ที่
เพียงพอ 

ม.6      จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟูา 

- ประชนชน
พึงพอใจ 

กองช่าง 

22 โครงการขยายเขตไฟฟูา
ภายในหมู่บ้านและนอก
เขตหมู่บ้าน 

มีไฟฟูาที่ได้
มาตรฐาน 

ม.7,8      จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟูา 

- ประชนชน
พึงพอใจ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคม ม.4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ศาลาประชาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ต่อเติมที่เก็บ
อุปกรณ ์

     จ านวนคนท่ี
ใช้บริการ 

- ประชาชนมี
ศาลา
ประชาคมที่ดี
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

18 โครงการติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่างจากหน้าวัดแสงอรุณ
พรหมวิหาร ไปฝายน้ าล้น 
ม.4 

มีไฟฟูาที่ได้
มาตรฐาน 

ม.4      จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟูา 

- ประชนชน
พึงพอใจ 

กองช่าง 

19 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อผลิตน้ าบาดาล 

ม.6 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
แปลนกองช่าง 

มีบ่อบาดาลท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

20 โครงการขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตรสายอ่างเก็บ
น้ าบ้านคลองเจรญิไปบ้าน
โชคชัย 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ที่
เพียงพอ 

ม.6      จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟูา 

- ประชนชน
พึงพอใจ 

กองช่าง 

21 โครงการขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตรสายร้าน
ซ่อมไปภสูีสยีด 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ที่
เพียงพอ 

ม.6      จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟูา 

- ประชนชน
พึงพอใจ 

กองช่าง 

22 โครงการขยายเขตไฟฟูา
ภายในหมู่บ้านและนอก
เขตหมู่บ้าน 

มีไฟฟูาที่ได้
มาตรฐาน 

ม.7,8      จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟูา 

- ประชนชน
พึงพอใจ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการผลติพลังงาน
ไฟฟูาด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ของวัดแสง
ธรรมวราราม 

ม.6 ลดการใช้
พลังงานไฟฟูา 

     จ านวน
ประชาชนที่
ใช้บริการ 

ประชาชนมี
พลังงาน
แสงอาทิตย์ใช้
แม้ไมม่ีไฟฟูา 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขตไฟฟูา
ภายในหมู่บ้านและนอก
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีระบบ
ไฟฟูาทีไ่ด้
มาตรฐาน 

เส้น รพสต. 
โคกนกพัฒนา 

     จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟูาใช้ 

- ประชนชนมี
ไฟฟูาใช้ที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

25 โครงการขยายเขตไฟฟูา
ภายในหมู่บ้านและนอก
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีระบบ
ไฟฟูาทีไ่ด้
มาตรฐาน 

เส้นโคกนก-ภู
มะค่า ม.7,8 

     จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟูาใช้ 

- ประชนชนมี
ไฟฟูาใช้ที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

26 โครงการขยายเขตไฟฟูา
ภายในหมู่บ้านและนอก
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีระบบ
ไฟฟูาทีไ่ด้
มาตรฐาน 

เส้นโคกนก-ภู
มะค่า ม.7,8 

     จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟูาใช้ 

- ประชนชนมี
ไฟฟูาใช้ที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

27 โครงการขยายเขตไฟฟูา
ภายในหมู่บ้านและนอก
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีระบบ
ไฟฟูาทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ศาลปูุโคกนก
สาริกา 

     จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟูาใช้ 

- ประชนชนมี
ไฟฟูาใช้ที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

28 โครงการขยายเขตไฟฟูา
ภายในหมู่บ้านและนอก
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีระบบ
ไฟฟูาทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ศาลปูุโคกนก
สาริกา 

     จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟูาใช้ 

- ประชนชนมี
ไฟฟูาใช้ที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

29 โครงการติดตั้งพลังงาน
แสงอาทิตย ์

ม.7,8 ลดการใช้
พลังงานไฟฟูา 

     จ านวน
ประชาชนที่
ใช้บริการ 

ประชาชนมี
พลังงาน
แสงอาทิตย์ใช้
แม้ไมม่ีไฟฟูา 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าไปสถานีภูซาง 

เพื่อให้มีระบบ
ไฟฟูาทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ม.7,8      จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟูาใช้ 

- ประชนชนมี
ไฟฟูาใช้ที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

31 โครงการขยายเขตไฟฟูา
ซอยบ้านนางหนูหนองเป็ด 

เพื่อให้มีระบบ
ไฟฟูาทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ม.9      จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟูาใช้ 

- ประชนชนมี
ไฟฟูาใช้ที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะบริเวณสนาม
กีฬาฟุตซอล 

เพื่อบริการ
ประชาชน 

ต าบลบญุทัน      ตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

- ประชาชนมี
ห้องน้ าใช้ที่
เพียงพอต่อ
การให้บริการ 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างโดมสนาม
กีฬา 

เพื่อบริการ
ประชาชน 

บ้านบุญทัน      ตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

- ประชนชน
พึงพอใจใน
การใช้บริการ 

กองช่าง 

34 โครงการซ่อมแซมศาลปูุตา เพื่อท านุบ ารุงให้
อยู่ในสภาพด ี

บ้านบุญทัน      ตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

- ประชนชนมี
ความพึงพอใจ
ในสถานท่ี
สักการะบูชา 

กองช่าง 

35 โครงการซ่อมแซมศาลปูุตา เพื่อท านุบ ารุงให้
อยู่ในสภาพด ี

บ้านคลองเจรญิ      ตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

- ประชนชนมี
ความพึงพอใจ
ในสถานท่ี
สักการะบูชา 

กองช่าง 

36 โครงการซ่อมแซมศาลปูุตา เพื่อท านุบ ารุงให้
อยู่ในสภาพด ี

บ้านโคกนก      ตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

- ประชนชนมี
ความพึงพอใจ
ในสถานท่ี
สักการะบูชา 

กองช่าง 

 
 



 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างศาลาพัก
ญาติ  

เพื่อให้
ประชาชนท่ีผ่าน
ไปมามีที่พักพิง 

ม.7      ตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

ประชาชนมีที่
พักหลบแดด
หลบฝนขนาด
ที่รอ 

กองช่าง 

38 โครงการขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าโคกนกไปวัดภมูะค่า 

เพื่อให้มีระบบ
ไฟฟูาทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ม.7      จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟูาใช้ 

- ประชนชนมี
ไฟฟูาใช้ที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

39 โครงการสูบน้ าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย ์

เพื่อบริการ
ประชาชน 

ม.7      ตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

- ประชาชนมี
น้ าใช้ที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

40 โครงการขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าเขตข้างอ่างเก็บน้ า
ห้วยโซ ่

เพื่อให้มีระบบ
ไฟฟูาทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ม.7      จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟูาใช้ 

- ประชนชนมี
ไฟฟูาใช้ที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
ล าห้วยโมงทางไปภูหมี 

เพื่อประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ท่ี  3 (ตาม
แบบแปลน
เทศบาล) 

  200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
พอเพียงใน
การท า
การเกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
ล าห้วยโมง  จุดนาพ่อใหญ่
ทราย  ทองแสนไกล  หมู่ท่ี 
4 

เพื่อประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ท่ี  4  (ตาม
แบบแปลน
เทศบาล) 

  200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
พอเพียงใน
การท า
การเกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการยกระดับฝายน้ า
ล้นล าห้วยโมง (สร้างใหม่)  

เพื่อประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ท่ี  4  (ตาม
แบบแปลน
เทศบาล) 

  200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
พอเพียงใน
การท า
การเกษตร 

กองช่าง 

4 โครงการเสริมสปริงเวย์เพื่อ
เพิ่มปริมาณน้ า อ่างเก็บน้ า
ห้วยโซ่ 

เพื่อประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 

อ่างเก็บน้ าห้วยโซ่ 
หมู่ท่ี 7  (ตาม
แบบแปลน
เทศบาล) 

  300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
พอเพียงใน
การท า
การเกษตร 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า
ล าห้วยโซ่  หมู่ท่ี  7 

เพื่อประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 

อ่างเก็บน้ าห้วยโซ่ 
หมู่ท่ี 7  (ตาม
แบบแปลน
เทศบาล) 

  200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
พอเพียงใน
การท า
การเกษตร 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
ล าห้วยโมง สายวัดปุาบ้าน
บุญทัน 

เพื่อประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 

ฝายน้ าล้นหมู่ท่ี 3 
(ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
พอเพียงในการ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
ล าห้วยโมง สายวัดปุาบ้าน
บุญทัน 

เพื่อประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 

ฝายน้ าล้นหมู่ท่ี 3 
(ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

200,000 200,000 200,000 200,000  จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
พอเพียงใน
การท า
การเกษตร 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
ขนาดใหญ่ห้วยสะพุง 

เพื่อประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 

ฝายน้ าล้นขนาด
ใหญ่ห้วยสะพุง 
(ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
พอเพียงใน
การท า
การเกษตร 

กองช่าง 

9 โครงการสร้างอ่างเก็บน้ า
กั้นห้วยคะนาน 

เพื่อประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 

อ่างเก็บน้ ากั้น
ห้วยคะนานหมู่ท่ี 
8 (ตามแบบ
แปลนเทศบาล) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
พอเพียงใน
การท า
การเกษตร 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างสะพานข้ามฝายน้ า
ล้น หมู่ท่ี 3 

เพื่อประชาชน
เดินทางสัญจร
สะดวก 

สะพานข้ามฝาย
น้ าล้นหมู่ท่ี 3 
(ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคนท่ี
เดินทาง
สัญจร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

11 ขุดลอกฝายน้ าล้นล าห้วย
โมง หมู่ท่ี 3 

เพื่อประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 

ห้วยโมงหมู่ท่ี 3 
(ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
พอเพียงใน
การท า
การเกษตร 

กองช่าง 

12 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าล าห้วย
ไฮ 

เพื่อประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 

อ่างเก็บน้ าห้วยไฮ 
(ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
พอเพียงใน
การท า
การเกษตร 

กองช่าง 

 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการถมสระ หมู่ที่ 9  เพื่อปรับเป็น
พื้นที่สาธารณะ 

สระชุมชน หมู่ที่ 
9 

200,000         ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การใช้
ประโยชน์จาก
พื้นที่สาธารณะ 

มีพื้นที่
สาธารณะ
เพิ่มขึ้นแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 

กองช่าง 

14 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายภูซางตูบด่านไป
วัดปุาบ้านบุญทัน 

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 
พื้นผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 10,000 

บาท 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

-มีท่อลอด
เหลี่ยม
มาตรฐาน
ระบายน้ าตาม
เส้นทางได้
สะดวก   

กองช่าง 

15 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายพ่ออ่อนไปมอ
สวรรค ์

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
พื้นผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 10,000 

บาท 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม 

-ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 

16 ซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายหลัก (ถนน อบจ.) 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

ซ่อมแซม
ถนนลาดยางจาก
บ้านแสงอรุณ 
หมู่ที่ 4 ถึงบ้าน 
โคกสาลิกา หมู่ที่ 
8 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทางสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 ซ่อมแซมถนนลูกรัง วัด
ปุาบุญทัน ไปหนองบอน 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนลูกรังวัดปุา
บุญทันไปหนอง
บอน  หมู่ที ่ 1 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และมีความ
ปลอดภัย-
เกษตรกรขน
ย้ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

18 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไร่
พ่อมีไป ภูหมากแฮด  หมู่ท่ี 
2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนลูกรังสายไร่
พ่อมีไปภูหมาก
แฮด  หมู่ท่ี  2 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
ปลอดภัย-
เกษตรกรขน
ย้ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

19 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไป
วัดปุาสระแก้ว  หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนลูกรังสายไป
วัดปุาสระแก้ว 
หมู่ท่ี  9 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

20 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
แยกปุายูคาไปวัดเกาะแก้ว  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนลูกรังสาย
แยกปุายูคาไปวัด
เกาะแก้ว   

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 



 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวัด
ปุาบุญทันไปภูหมี   

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนลูกรังสายวัด
ปุาบุญทันไปภูหมี  
กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,000เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

22 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
น้ าโมงไปภูหัวเข่า  หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนลูกรังสายบ้าน
น้ าโมงไปภูหัวเข่า 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
4,000 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

23 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายมอ
ทหารไปวัดปุาหลวงปูุสาย    
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนลูกรังสายมอ
ทหารไปวัดปุา
หลวงปูุสาย กว้าง 
5 เมตร ยาว 
4,000 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

24 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
แยกภูหมไีปหนองผ า    หมู่
ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนลูกรังสาย
แยกภูหมไีป
หนองผ า กว้าง 5 

เมตร  ยาว  

2,000 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกเพิ่มขึ้น 

-ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
บ้านแสงอรุณ ไปบ้านต่าง
แคน  หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

สายบ้านแสงอรุณ
ไปบ้านต่างแคน 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว  2,000 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

26 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
ข้าง รร.ภูซาง ไปห้วยโซ่ 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

สายข้างโรงเรียนภู
ซางไปห้วยโซ่ หมู่
ท่ี  9กว้าง 5 
เมตร  ยาว  
2,000 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

27 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
ห้วยโซ่ไปแยกเสาโทรศัพท์ 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนลูกรังสาย
ห้วยโซ่ไปแยกเสา
โทรศัพท์ หมู่ท่ี  9 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว  2,000 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

28 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
บ้านคลองเจริญ ไป บ้าน
ต่างแคนหมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนลูกรังสาย
บ้านคลองเจริญ
ไปบ้านต่างแคน 
หมู่ท่ี  5 กว้าง 5 
เมตร  ยาว  
2,000 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
บ้านคลองเจริญ ไป วัดปุา
ภูมะค่า  หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนลูกรังสาย
บ้านคลองเจริญ
ไปวัดปุาภูมะค่า  
หมู่ท่ี  5 กว้าง 5 
เมตร  ยาว  
2,000 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

30 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหลังอ่างคลอง
เจริญ ไปบ้านโชคชัยหมู่ท่ี 
6 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนลูกรังสาย
หลังอ่างคลอง
เจริญไปบ้านโชค
ชัย  หมู่ท่ี  6 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว  2,000 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

31 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านคลองเจริญ 
ไป ปูดหัวช้างหมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนลูกรังสาย
บ้านคลองเจริญ  
ไปปูดหัวช้าง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว  2,000 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

32 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านคลองเจริญ 
ไป ภูสีเสียดหมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนลูกรังสาย
บ้านคลองเจริญ  
ไป ภูสีเสียด  หมู่
ท่ี  6 กว้าง 5 
เมตร  ยาว  
2,000 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
บ้านคลองเจริญ ไป วัดปุา
ภูมะค่า  หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนลูกรังสาย
บ้านคลองเจริญ
ไปวัดปุาภูมะค่า  
หมู่ท่ี  5 กว้าง 5 
เมตร  ยาว  
2,000 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

34 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหลังอ่างคลอง
เจริญ ไปบ้านโชคชัยหมู่ท่ี 
6 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนลูกรังสาย
หลังอ่างคลอง
เจริญไปบ้านโชค
ชัย  หมู่ท่ี  6 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว  2,000 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

35 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านคลองเจริญ 
ไป ปูดหัวช้างหมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนลูกรังสาย
บ้านคลองเจริญ  
ไปปูดหัวช้าง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว  2,000 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

36 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านคลองเจริญ 
ไป ภูสีเสียดหมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนลูกรังสาย
บ้านคลองเจริญ  
ไป ภูสีเสียด  หมู่
ท่ี  6 กว้าง 5 
เมตร  ยาว  
2,000 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพชุมชนบ้านโคกนก 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนลูกรังสายข้าง
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนบ้านโคกนก 
หมู่ท่ี 7  กว้าง 5 
เมตร  ยาว  
2,000 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

38 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านโคกนกพัฒนา ไป ภู
สีเสียด หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนลูกรังสายบ้าน
โคกนกพัฒนาไปภู
สีเสียด  หมู่ท่ี  7  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว  2,000 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

39 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านโคกนกพัฒนา ไป 
วัดเกาะแก้วหมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนลูกรังสายบ้าน
โคกนกพัฒนาไป
วัดเกาะแก้ว  หมู่ท่ี 
7   กว้าง 5 เมตร  
ยาว  2,000 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

40 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านโคกนกพัฒนา ไป 
คะนานใต้หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนลูกรังสายบ้าน
โคกนกพัฒนาไป
คะนานใต้ หมู่ท่ี  7 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว  2,000 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และมีความ
ปลอดภัย
เกษตรกรขน
ย้ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายไร่พ่อวิรุฒไปคะนาน 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนลูกรังสายไร่
พ่อวิรุฒไปคะนาน 
หมู่ท่ี  8 กว้าง 5 
เมตร  ยาว  
2,000 เมตร 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และมีความ
ปลอดภัย
เกษตรกรขน
ย้ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

42 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายไร่แม่ราตรีไปคะนาน 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนลูกรังสายบ้าน
โคกสาริกาไปวัดปุา
ภูฆ้อง หมู่ท่ี  8 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว  2,000 
เมตร 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ้นมาก 

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และมีความ
ปลอดภัย
เกษตรกรขน
ย้ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

43 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบ้านโคกนกไปบ้านนา
ดอกค า 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร  

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และมีความ
ปลอดภัย
เกษตรกรขน
ย้ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

44 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายซุ้มประตูไปบ้านต่างแคน  
หมู่ท่ี  4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรอืน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเรว็
เพิ่มมากขึน้ 

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และมีความ
ปลอดภัย
เกษตรกรขน
ย้ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
แยกถนนอบจ.ไปบ่อขยะ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และมีความ
ปลอดภัย
เกษตรกรขน
ย้ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

46 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายวัดสาลิกา บ้านนาย
อนุชาสามาอาพัฒน์ ไปถึง
เส้นนาดอกค า 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และมีความ
ปลอดภัย
เกษตรกรขน
ย้ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

47 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายไร่รองสาครไปหลวงพ่อ 
ปรีขา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และมีความ
ปลอดภัย
เกษตรกรขน
ย้ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

48 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายแยกไร่กิตติไปบ้านหยวก 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรอื
จ านวนครัวเรอืน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเรว็
เพิ่มมากขึน้ 

ประชาชน
เดินทางสะดวก

และมีความ
ปลอดภัย

เกษตรกรขน
ย้ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
สายวัดโคกสาริกาไปภูซาง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

50 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายห้วยทิดอึหมู่ท่ี 2 ไปบ้าน
หนองแคน 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

51 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายโสกคันทุงไปวัดปุาหลวง
ปูุสาย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,200 เมตร 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละหรอื
จ านวนครัวเรอืน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเรว็
เพิ่มมากขึน้ 

-ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

52 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายห้วยทิดอึหมู่ท่ี 2 ไปไร่
อาจารย์วินิต 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  2,000  
เมตร  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรอื
จ านวนครัวเรอืน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเรว็
เพิ่มมากขึน้ 

-ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายไร่นายประมวลไปภูฆ้อง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  2,000  
เมตร  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

54 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายข้างล าห้วยโซ่หมู่ท่ี 5 ไป
ภูปูดหัวช้าง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  2,000  
เมตร  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

55 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหน้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนต าบลบุญทัน ไป ห้วย
สะพุง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  2,000  
เมตร  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรอื
จ านวนครัวเรอืน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเรว็
เพิ่มมากขึน้ 

-ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

56 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเมรุ  
หมู่ท่ี  5  ไปสวนปุาภูมะค่า  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  2,000  
เมตร  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรอื
จ านวนครัวเรอืน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเรว็
เพิ่มมากขึน้ 

-ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สาย
บ้านแสงอรุณ หมู่ท่ี 4 ไปล า
ห้วยน้ าโมง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  2,000  
เมตร  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรอื
จ านวนครัวเรอืน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเรว็
เพิ่มมากขึน้ 

-ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

58 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
มาตรฐาน  สายบ้านน้ าโมง 
หมู่ท่ี 3 ไปภูหมี 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนลูกรังสายบ้าน
น้ าโมง  หมู่ท่ี  3  
ไปภูหมี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรอื
จ านวนครัวเรอืน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเรว็
เพิ่มมากขึน้ 

-ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

59 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยก
ไร่สท.วิษณุไปไร่พ่อสมัคร 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละหรอื
จ านวนครัวเรอืน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเรว็
เพิ่มมากขึน้ 

-ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
รอบปุาชุมชนหมู่ท่ี 9  

เพื่อปูองกันการ
บุกรุกปุาชุมชน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ปุาชุมชน 

-เกษตรกร
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

61 โครงการซ่อมแซมถนน
ทางเข้าออก รพ.สต. ในเขต
เทศบาลต าบลบุญทัน 

เพื่อให้ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

รพ.สต.โคกนก
สาลิกา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกรวด 

-ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีต ซอยลานทอง 

เพื่อให้ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

รพ.สต.โคกนก
สาลิกา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

63 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายภูหัวเข่าไปหนอง
แคน 

เพื่อให้ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,200 

เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

-ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

64 โครงการขุดลอกห้วยบุญ
ทัน 

เพื่อใช้ในการกัก
เก็บน้ าให้
ประชาชนใช้ใน
การท า
การเกษตร 

ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

   100,000  ท าตามแบบ
ครบถ้วน 

ประชาชนได้
ใช้น้ าเพียงพอ
ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

65 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า
ห้วยไฮ 

เพื่อใช้ในการกัก
เก็บน้ าให้
ประชาชนใช้ใน
การท า
การเกษตร 

ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

   100,000  ท าตามแบบ
ครบถ้วน 

ประชาชนได้
ใช้น้ าเพียงพอ
ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

66 โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น้ าปุายูคา 

เพื่อใช้ในการกัก
เก็บน้ าให้
ประชาชนใช้ใน
การท า
การเกษตร 

ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

   100,000  ท าตามแบบ
ครบถ้วน 

ประชาชนได้
ใช้น้ าเพียงพอ
ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

67 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายวัดปุาภูมะค่าไป
ภูรถด้ า (บ่อขยะเดิม) 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 

เมตร 

ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

  200,000 200,000  ร้อยละความ
อุดมสมบูรณ์
ของปุาชุมชน 

-เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

68 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังซอยบ้านพ่อใหญ่
สาด  หมู่ท่ี 3 

ตามแบบแปลน
กองช่าง 

ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

  100,000 100,000 100,000 มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้าง
สระแก้ว หมู่ท่ี 9 

ตามแบบแปลน
กองช่าง 

ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

  100,000 100,000  มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยู หมู่ท่ี 3 

ตามแบบแปลน
กองช่าง 

ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

  100,000 100,000  มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

71 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ท่ี  9 

เพื่อใช้อุปโภค
บริโภค 

ตามรายละเอียด
กองช่าง 

 100,000    น้ าเพียงพอใน
การใช้ 

ประชาชนมีน้ า
ใช ้

กองช่าง 

72 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบอ่างเก็บน้ าคลอง
เจริญ 

ม.6 ตามรายละเอียด
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
ครบถ้วน 

ประชาชนได้
ใช้น้ าเพียงพอ
ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

73 โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น้ าบ้านคลองเจริญ 

ม.6 ตามรายละเอียด
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
ครบถ้วน 

ประชาชนได้
ใช้น้ าเพียงพอ
ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัสติก สายวัดปุาภู
ซางไปหนองบอน 

ม.1,3 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 

-เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัสติกสายวัดปุาภู
ซาง 

ตามแบบแปลน
กองช่าง 

ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนน
ถนนลาดยางสายวัดปุาภู
ซางไปหนองบอน 

ตามแบบแปลน
กองช่าง 

ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

77 โครงการซ่อมแซมถนน
สามแยกภูหัวเข่าไปหนอง
แคน 

ตามแบบแปลน
กองช่าง 

ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

78 โครงการซ่อมแซมถนน
จากวัดหลวงปูุสายไปโศก
คันทุง 

ตามแบบแปลน
กองช่าง 

ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างสายปุายู
คา 

ตามแบบแปลน
กองช่าง 

ตามรายละเอียด
กองช่าง 

     มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 80 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากแยกลานยางไป
บ่อขยะ 

ม.2 ตามรายละเอียด
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
ครบถ้วน 

ประชาชนได้
ใช้น้ าเพียงพอ
ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

81 โครงการปรับปรุงศาลา
หลังเดิม 

ม.2 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 

-เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นห้วยโมง จุดท่ี1 

ม.3 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นห้วยโมง จุดท่ี 2 

ม.3 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

84 โครงการปรับปรุงคลองส่ง
น้ าเพ่ือการเกษตร 

ม.3 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     มีคลองท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้
ใช้น้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

85 โครงการปรับปรุงภูมิทัศ
ฝายน้ าล้น 

ม.4 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     ตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

มีฝายน้ าล้นท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล จากมอทหารไปวัด
หลวงปูุสาย 

ม.4 ตามรายละเอียด
กองช่าง 

     มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

87 โครงการวางท่อระบายน้ า
สามแยกบ้านพ่อก านัน 

ม4 ตามแบบแปลน
กองช่าง 

     ตามแบบ
แปลนช่าง 

ประชาชนพึง
พอใจ 

 

 
 
 
 
 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 88 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายพ่อภู สาริยา 

ม.4 ตามรายละเอียด
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
ครบถ้วน 

เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

89 โครงการปรับปรุงศาลา
หลังเดิม 

ม.2 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 

-เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น นาพ่อชาย ทองแสน
ไกล 

ม.4 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

มีฝายน้ าล้นท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นนาพ่อทองพูล เสนามูล 

ม.4 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

มีฝายน้ าล้นท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

92 โครงการซ่อมแซมถนน
สายคลองเจริญไปต่าง
แคน 

ม.5 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     มีคลองท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้
ใช้น้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

93 โครงการซ่อมแซมถนน
สายคลองเจริญไปภูปุาปอ 

ม.5 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     ตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

มีคลองท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล จากมอทหารไปวัด
หลวงปูุสาย 

ม.4 ตามรายละเอียด
กองช่าง 

     มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

95 โครงการวางท่อระบายน้ า
ตามถนนสายหลัก 

ม5 ตามแบบแปลน
กองช่าง 

     ตามแบบ
แปลนช่าง 

ประชาชนมี
ท่อระบายน้ า
ท่ีได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

96 โครงการวางท่อระบายน้ า
รอบหมู่บ้าน 

ม.6 ตามรายละเอียด
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
ครบถ้วน 

มีท่อระบายน้ า
ท่ีได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สายอ่างเก็บ
น้ าคลองเจริญไปบ้านโชค
ชัย 

ม.6 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 

-เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

98 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อผลิตน้ าบาดาล 

ม.6 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

มีบ่อบาดาลท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

99 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นนาพ่อทองพูล เสนามูล 

ม.4 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

มีฝายน้ าล้นท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

100 โครงการท ารางระบายน้ า
หมู่บ้านจากพ่อหลาย ดุม
แก้ว ไปบ้านพ่อธรรมน้อย 

ม.6 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     มีท่อระบาย
น้ าท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้
ใช้คลองส่งน้ า
ท่ีได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

101 โครงการท ารางระบายน้ า
หมู่บ้านจากศาลา
กลางบ้าน ม.6 ไปบ้านพ่อ
เปิ้ล ผช. ผญบ. ม.6  

ม.6 ระยะทาง 300 
เมตร 

     ตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

มีคลองท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

102 โครงการท ารางระบายน้ า
หมู่บ้านจากบ้านพ่อเปิ้ล 
ผช. ผญบ. ม.7 ไปบ้าน
พ่อธรรมน้อย 

ม.4 ตามรายละเอียด
กองช่าง 

     มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

103 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนายพันธุ์ 
ค าไร่ เข้ามาหมู่บ้าน ม.6 
ท้ังสองข้างทาง 

ม.5 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 50 เมตร
หนา 0.15 เมตร 
มีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 250 ตรม. 

     ตามแบบ
แปลนช่าง 

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

 
 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

104 โครงการซ่อมแซมถน
ลูกรังจากตาน้ าบ้านคลอง
เจริญไปนาริวหนัง 

ม.6 ตามรายละเอียด
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
ครบถ้วน 

มีเกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

105 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัสต์คอนกรีตสาย
สามแยกบ้านนายไพวัล 
ค าผุย ถึงบ้าน             
นายสมหมาย ศรีบุรินทร์ 
เพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

ม.6 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 

-เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนาย
สุพรรณ ค าไล้ เข้ามา
หมู่บ้าน 

ม.6 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 250 ตรม. 

     ท าตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายโคกนกสาลิกา 
ไปภุน้อย 

ม.7,8 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

108 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายโคกนกไปคะ
นานใต้ 

ม.7,8 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

109 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายโคกนกสาริกาไป
อ่างเก็บน้ าห้วยไฮ  

ม.7,8 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     ตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

110 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายซอยไร่นาย
สมหมาย  ไปคะนาน 

ม.7,8 ตามรายละเอียด
กองช่าง 

     มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

111 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังซอยไร่แม่สนม ไป
คะนาน 

ม.7,8 ตามรายละเอียด
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
ครบถ้วน 

เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

112 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังจากสามแยกพ่อสง่า
ไปศาลปุูตาบ้านโคก
สาริกา 

ม.7,8 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 

-เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

113 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตรอบหมู่บ้าน 

ม.7,8 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 

-เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

114 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย
หน้าวัดภูฆ้องไปคะนาน
เหนือ 

ม.7,8 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

115 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรสายภู
สีเสียดไปสามแยกไร่อดีต 
สท.เด่น 

ม.7,8 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

116 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย
โคกสาริกา ไปนาดอกค า 

ม.7,8 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

117 โครงการสร้างบล็อกคอน
เวิร์ด ห้วยยาง-ฝายขาด 
(นาดอกค า) 

ม.7,8 ตามรายละเอียด
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

เพื่อให้น้ าใน
คลองผ่าน
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

118 โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น้ าห้วยไฮ 

ม.8 ตามรายละเอียด
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
ครบถ้วน 

เพื่อให้
ประชากรมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

119 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าเสียข้างศาลา
ประชาคม 

ม.9 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
ครบถ้วน 

ประชาชนมี
ท่อระบายน้ า
ท่ีได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

120 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านแม่เรียง 

ม.7,8 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 

-เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายข้างสระแก้ว 

ม.9 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

122 โครงการก่อสะพาน
คอนกรีตข้างล าห้วยโซ่
แสงอรุณ-ต่างแคน 

ม.4 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

123 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังไปนาพ่อหัด ดวงโส
มา ไปห้วยบุญทัน 

ม.7,8 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

124 โครงการขุดลอกล าห้วย
โซ่    

เพื่อใช้ในการ
กักเก็บน้ าให้
ประชาชนใช้
การท า
การเกษตร 

ม.7 
 
 

     ท าตามแบบ
แปลน 

ประชาชนมี
น้ าใช้
เพียงพอใน
การท า 
การเกษตร 

กองข่าง 

 
 
 
 



 
 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

125 โครงการขุดลอกล าห้วย
โซ่    

เพื่อใช้ในการ
กักเก็บน้ าให้
ประชาชนใช้
การท า
การเกษตร 

ม.7 
 
 

     ท าตามแบบ
แปลน 

ประชาชนมี
น้ าใช้
เพียงพอใน
การท า 
การเกษตร 

กองข่าง 

126 โครงการขุดลอกห้วยคะ
นานใต้    

เพื่อใช้ในการ
กักเก็บน้ าให้
ประชาชนใช้
การท า
การเกษตร 

ม.7 
 
 

     ท าตามแบบ
แปลน 

ประชาชนมี
น้ าใช้
เพียงพอใน
การท า 
การเกษตร 

กองข่าง 

127 โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น้ าห้วยโซ ่

เพื่อใช้ในการ
กักเก็บน้ าให้
ประชาชนใช้
การท า
การเกษตร 

ม.7 
 
 

     ท าตามแบบ
แปลน 

ประชาชนมี
น้ าใช้
เพียงพอใน
การท า 
การเกษตร 

กองข่าง 

128 โครงการก่อสร้างฝายล า
น้ าห้วยไฮ 

เพื่อใช้ในการ
กักเก็บน้ าให้
ประชาชนใช้
การท า
การเกษตร 

ม.7 
 
 

     ท าตามแบบ
แปลน 

ประชาชนมี
น้ าใช้
เพียงพอใน
การท า 
การเกษตร 

กองข่าง 

129 โครงการก่อสร้างฝายล า
น้ าห้วยโซ ่

เพื่อใช้ในการ
กักเก็บน้ าให้
ประชาชนใช้
การท า
การเกษตร 

ม.7 
 
 

     ท าตามแบบ
แปลน 

ประชาชนมี
น้ าใช้
เพียงพอใน
การท า 
การเกษตร 

กองข่าง 

 
 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

130 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอัดบดข้าง รพสต.
โคกนก 

ม.7 ตามรายละเอียด
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
ครบถ้วน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

131 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอัดบดสายโคกนกไป
นาดอกค า 

ม.7 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 

-เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

132 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอัดบดห้วยหมาก
หลอด 

ม.7 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 

-เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

133 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายโคกนกไปวัด
สาริกา 

ม.7 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

134 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังไปคะนานใต้ 

ม.7 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

135 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายโคกนกไปวัด
เกาะแก้วภูซาง 

ม.7 ตามแบบแปลน 
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

เกษตรกร
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

136 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังโคกนกไปภูช้างน้อย 

ม.7 ตามรายละเอียด
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

เพื่อให้น้ าใน
คลองผ่าน
สะดวก 

กองช่าง 

137 โครงการซ่อมแซมบล็อค
คอนเวิร์ดสายโคกนกไป
วัดเกาะแก้ว 

ม.7 ตามรายละเอียด
กองช่าง 

     ท าตามแบบ
แปลนกอง
ช่าง 

เพื่อให้น้ าใน
คลองผ่าน
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 

6.)ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ค ว า ม ส า คั ญ ใ น ก า ร จั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อรวบรวมปัญหา
และความต้องการ
ของประชาชน 

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ประชาชนเข้าร่วม
ประชาคมเพื่อเสนอ
ปัญหาความต้องการ
ทั้ง 9 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละผู้เข้าร่วม
ประชาคม 

ได้รับทราบ
ปัญหาของพื้นที ่

ส านักปลัด 

2. ค่า ใช้ จ่ าย ในการด า เนิ นการ
จัดการเลือกตั้ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการ
เลือกตั้งของ
ผู้บริหารและ
สมาชิกท้องถิ่น 

จ านวน  2 เขต    500,000   การเลือกตั้ง
สามารถ
ด าเนินการแล้ว
เสร็จตาม
ขั้นตอนและมีผู้
เข้ามาใช้สิทธิใน
การเลือกตั้งไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

การเลือกตั้ง
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
ประชาชน
ตระหนักและ
เห็นถึง
ความส าคัญและ
มีส่วนร่วมใน
การเลือกตั้ง 

ส านักปลัด 

3. กิ จ ก ร ร ม ที่ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวง 
ทบวง กรม จังหวัดและอ าเภอ 

เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร
ด าเนินงานที่ได้รับ
การส่ังการฯ 

ตามหนังสือสั่งการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
ส าเร็จตาม
หนังสือสั่งการฯ 

ส านักปลัด 

4. โครงการปกปูองสถาบัน เพื่ออบรม/เข้าร่วม
สร้างจิตส านึก เชิด
ชู  ศ รั ท ธ า   พิ ธี
ส าคัญหรือกิจกรรม
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ส ถ า บั น
พระมหากษั ตริ ย์
และพระบรมวงศา
นุวงศ์ 

ตามหนังสือสั่งการ 30,000 
 
 
 
 
 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
ส าเร็จตาม
หนังสือสั่งการฯ 

ส านักปลัด 

5. โครงการปรับปรุงเวปไซต์
ส านักงาน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ปรับปรุงเวปไซต์
ส านักงาน 

ปรับปรุงเวปไซต์
ส านักงานให้เป็น
ปัจจุบัน  ปี/ป ี

12,000 7,000 7,000 7,000 7,000 การเข้าใช้งาน
เวปไซต์ของ
เทศบาล 
 

เวปไซต์สามารถ
ใช้งานได้  

ส านักปลัด 



 
 

6. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อให้ระบบงาน
สารบรรณมีความ
รวดเร็วและ
คล่องตัว 
 

หนังสือรับ หนังสือ
ส่งของเทศบาลต าบล
บุญทันที่ถูกต้องและ
รวดเร็ว 

 7,000 7,000 7,000 7,000 ความรวดเร็ว 
100 % 

สามารถรับส่ง
หนังสือได้
สะดวกรวดเร็ว
ทันเวลา 

ส านักปลัด 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร
เทศบาลต าบลบุญทัน ( OD ) 

เพื่อฝึกอบรมและ
ทัศนะศึกษาดูงาน
ในการบริหาร
จัดการและพัฒนา
เทศบาล 

ข้าราชการ พนักงาน  
ผู้บริหาร สมาชิกและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

  150,000 150,000 150,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้และ
สามารถน ามา
ปฏิบัติได้ คิด
เป็นร้อยละ 70 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้และ
น ามาปฏบิัติได้
จริง 

ส านักปลัด 

8. โครงการอบรมส่งเสริมวิถี
ประชาธิปไตย 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ
เกี่ยวกบัการ
เลือกตั้งที่มาจาก
ประชาชนโดย
แท้จริง 

ผู้น าท้องถิ่น 
พนักงาน ขา้ราชการ
และประชาชนทัว่ไป 

 15,000 15,000   ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้และ
สามารถน ามา
ปฏิบัติได้ คิด
เป็นร้อยละ 70 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้และ
น ามาปฏบิัติได้
จริง 

ส านักปลัด 

9. โครงการจัดท าและปรับปรุงแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การจัดเก็บภาษีใน
พื้นที่ 

ภายในต าบลบุญทัน 
หมู่ที่ 1 -9  

50,000 50,000 30,000 30,000 30,000 ครบ 100% ท าให้ระบบการ
จัดเก็บมี
คุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองคลัง 

10. โครงการจัดหน่วยบริการ
เคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและ
ประชาสัมพันธภ์าษีทอ้งถิ่น 

เพื่อออกบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที ่

ภายในต าบลบุญทัน 
หมู่ที่ 1 -9 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีผู้มารับบริการ
ร้อยละ 70 

อ านวยความ
สะดวกให้กบั
ประชาชน 

กองคลัง 

11 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพทีแ่ข็งแรง 

ม.1,8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ที่สนใจมาใช้
สวนสุขภาพ 

ประชาชนมี
สุขภาพที่
แข็งแรงขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 
 

12 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
บริเวณจุดเสี่ยง 

เพื่อให้ประชาชนมี
มีความมั่นใจในการ
สัญจรไปมา 
 

ม.4,5,6,7,8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนหมูบ่้าน
ที่จะติดต้ังกล้อง
วงจรปิด 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการสัญจรไป
มาโดยไม่ระแวง 

ส านักปลัด 

13 โครงการติดต้ังปูายบอกทางเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

เพื่อให้คนที่ไม่ได้อยู่
ในชุมชนสัญจรไป
มาไม่ไปผิดเส้นทาง 

ม.7,8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนสถานที่
ที่ต้องการติดตั้ง
ปูาย 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการสัญจร
ไปมไม่ไปผิด
เส้นทาง 

ส านักปลัด 

14. โครงการอบรมวิทยากรในการจัด
งานต่างๆ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ
เกี่ยวกบังานต่างๆ 

ม.9 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้และ
สามารถน ามา
ปฏิบัติได้ คิด
เป็นร้อยละ 70 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้และ
น ามาปฏบิัติได้
จริง 

ส านักปลัด 

15. โครงการซ่อมแซมกล้อง cctv เพื่อปรับปรุงกล้อง
ที่ช ารุดเสียหาย 

ม.9 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ครบ 100% เพื่อให้ระบบ
การท างานของ
กล้องมี
มาตรฐานมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

16. โครงการจัดซ้ือเต้นท์เพื่อบริการ
ประชาชน 

เพื่อไว้ใช้ในงานพิธี
การต่างๆ 

ม.9 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนผู้ที่ใช้
บริการ 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการบริการ
ของเทศบาล 

ส านักปลัด 

18. โครงการจัดซ้ือโต๊ะพับเพื่อ
บริการประชาชน 

เพื่อไว้ใช้ในงานพิธี
การต่างๆ 

ม.9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ที่ใช้
บริการ 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการบริการ
ของเทศบาล 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 



 
 

 
19 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้เพื่อบรกิาร

ประชาชน 
เพื่อไว้ใช้ในงานพิธี
การต่างๆ 

ม.9 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนผู้ที่ใช้
บริการ 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการบริการ
ของเทศบาล 

ส านักปลัด 

 
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม พั ฒ น า
ศักยภาพและศึกษาดูงานของ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน ประจ าปี 2563 

เพื่อจัดอบรมให้กับ
อ ป พ ร . ใ ห้
ป ฎิ บั ติ ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

อปพร.ในพื้นที่ 1-9   100,000   อปพร.เข้าร่วม 
ร้อยละ  80 

อปพร.
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

2. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อป
พร.)"หลักสูตรจัดตั้ง" ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

เพื่ออบรมอปพร.
รุ่นใหม่เพิ่มขึ้น 

ผู้สนใจเข้าร่วม หมู่ที่ 
1 -9 

  200,000   ด าเนินการครบ 
100% 

มีสมาชิกอปพร.
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

3. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล 

เพื่อรณรงค์ให้มีการ
ปู อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบั ติ เหตุ ในพื้ นที่
พร้อมทั้ งให้จนท.
ดูแลสอดส่องให้เกิด
ความสงบเรียบร้อย 

ในเขตพื้นที่ต าบลบุญ
ทัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดอุบัติ เหตุ ได้ 
90% 

ประชาชนได้รับ
ความรู้และระวัง
ในการขับขี่ท า
ให้ไม่เกิด
อุบัติเหตุในพื้นที่ 

ส านักปลัด 

4. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ภัยและการปูองกันภัย ด้วยการ
พึ่งพาตนเอง 

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในพื้นที่ 

ในเขตพื้นที่ต าบลบุญ
ทัน 

  30,000   ป ร ะ ช า ช น
ได้รับความรู้ 
70% 

ประชาชนได้รับ
ความรู้และ
สามารถระวังภยั
และสามารถ
ปูองกันตัวเองได้ 

ส านักปลัด 

5 โครงการจัดตั้งสวัสดิการให้กับ
สมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่ออบรม อปพร.
รุ่นใหม่เพิ่มขึ้น 

ม.1,2 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ป ร ะ ช า ช น
ได้รับความรู้ 
70% 

สมาชิก อปพร 
มีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้นและมี
สวัสดิการให้
ครอบครัว 

 



 
 

6 โครงการอุดหนุนงบประมาณ
เพื่อปูองกันโรคของอาสาสมัคร
สาธารณะ (อสม) 

เพื่อสนับสนุน อสม ม.1 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ป ร ะ ช า ช น
ได้รับความรู้ 
70% 

อสม.ได้เงินมา
สนับสนุนกลุ่ม
เพิ่มมากขึ้น 

 

6.3 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้
ความส าคญัแก่
เด็ก 

เด็ก และเยาวชน
ในเขตเทศบาล
ต าบลบญุทัน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
เด็กและ
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วม 

เด็กได้รับ
ความอบอุ่น  

สนุกสนาน   

และกลา้
แสดงออก 

ส านักปลัด 

2. โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นการพัฒนา
แผนการเรียนการ
สอนให้ได้มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  
3  ศูนย ์

  6,000 6,000 6,000 ได้มาตรฐานครบ
ทุกงาน 

แผนการเรียน
การสอนได้
มาตรฐานมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

3. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง
ได้เข้าใจในการ
ด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนา ฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  
3  ศูนย ์

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จ านวนเด็ก
และผูป้กครอง
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ปกครองมี
ความเข้าใจใน
การ
ด าเนินงาน
ของศูนย์
พัฒนาฯ 

ส านักปลดั 

4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการเรียนรู้
ที่ดียิ่งข้ึน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  
3  ศูนย์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กมี
พัฒนาการที่ดี
ขึ้น 100 % 

เด็กมีพัฒนาการ
ที่ด ี

ส านักปลัด 

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อจัดท าอาหาร
กลางวันให้กับ
เด็กตามหลัก
โภชนาการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  
3  ศูนย์ 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 เด็กได้
รับประทาน
อาหาร
กลางวันตาม
หลัก
โภชนาการ
100% 

เด็กมีการเติบโต
มีพัฒนาการ
สมวัย 

ส านักปลัด 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6. โครงการหนูน้อยนักกีฬา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 

เ พื่ อ ใ ห้ เ ด็ ก มี
พั ฒ น า ก า ร ด้ า น
ร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  
3  ศูนย์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีร่วม
โครงการ 

เด็กได้รับการ
พัฒนาความ 
สามารถ
ทางด้าน
ร่างกาย 

ส านักปลัด 

7. โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดเทศบาล
ต าบลบุญทัน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  
3  ศูนย ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีความรู้
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

ครูพี่เลีย้งมี
ศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

8. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 

เพื่อจัดซ้ือวัสดุและ
สื่ อ กา ร เ รี ย นก า ร
สอน 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  
3  ศูนย ์

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มี ค ว า ม พ ร้ อ ม 
100% 

เด็กมีพัฒนาการ
ทีดียิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

9. เ งินอุ ดหนุนส าหรับสนับสนุ น
ค่า ใช้จ่ าย ในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่า
หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน
และอื่นๆ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  
3  ศูนย์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กได้รับครบ 
100% 

เด็กมีความ
พร้อมในการ
เรียนยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

10. ค่ า บ า รุ ง รั ก ษ าแ ละ ซ่ อ ม แ ซม
ทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  
3  ศูนย์ 

100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เ ล็ ก ไ ด้ รั บ ก า ร
บ า รุ ง แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง ค ร บ 
100% 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
ดูแลและซ่อม
บ ารุงหากมีการ
ช ารุด 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11. ค่าอาหารเสริม(นม)   เพื่อเด็กมี
พัฒนาการที่ดี 

ร.ร.บ้านบุญทัน 
ร . ร . บ้ า น คลอ ง
เจริญ 
ร.ร.บ้านโคกนก
สาริกา 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เด็กได้
รับประทาน
นมครบ 
100% 

เด็กมี
พัฒนาการที่ดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

12. เ งิ น ส นั บ ส นุ น อ า ห า ร
กลางวัน 

เพื่อเด็กมี
พัฒนาการที่ดี 

ร.ร.บ้านบุญทัน 
ร . ร . บ้ า น คลอ ง
เจริญ 
ร.ร.บ้านโคกนก
สาริกา 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 เด็กได้
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน ครบ 
100% 

เด็กได้รับ
อาหารตาม
หลัก
โภชนาการ 

ส านักปลัด 

13 จ้างเหมาผู้ประกอบ
อาหารให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อประกอบ
อาหารให้กับ
เด็กเล็ก 

จ านวน 1  คน 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 อาหารมี
คุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 

เด็กเล็กได้
รับประทาน
อาหารที่ดีมี
คุณภาพ 

ส านักปลดั 

 รวม   4,624,000 4,624,000 4,624,000 4,624,000 4,624,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.4 แผนงานสาธารณสุข 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
บ่อขยะ 

เพื่อให้บ่อขยะได้
มาตรฐาน
สะอาด ถูก
สุขลักษณะไม่
ก่อให้เกิดมลพิษ 

จ านวน  1  บ่อ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บ่อขยะได้
มาตรฐาน  ไม่
ก่อมลพิษ  
80 เปอร์เซ็น 

ประชาชน
ไม่ได้รับความ
เดือดร้อน 

ส านักปลัด 

2. โครงการอบรมส่งเสริมการคัด
แยกขยะ 

เพื่อให้ความรู้กับ
ประชาชนในพื้นที่
ในการคัดแยกขยะ
ให้ถูกต้อง 

ด าเนินการ 1  
โครงการ  มี
ประชาชนเข้าร่วม
ทั้ง 9 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
สามารถคัดแยก
ขยะได้ 30 
เปอร์เซ็น 

ประชาชนได้รับ
ความรู้และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

ส านักปลัด 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
งานบริการกู้ชีพฉุกเฉินสู่
ความเป็นมาตรฐาน 

เพื่อเป็นการ
พัฒนางานกู้ชีพ
ให้มีคุณภาพ
สามารถ
ช่วยเหลือผู้ปุวย
ได้ทันท่วงทีและ
ปลอดภัย 

อาสาสมัครกู้ชีพ
กู้ภัยในเทศบาล
ต าบลบญุทัน 

100,000 100,000    ผู้ปุวยท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ 

-ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอเนกประสงค ์ เพื่อรองรับ
ประชาชนท่ีมา
รับบริการ 

จ านวน  1  หลัง 
ตามแบบแปลน
กองช่าง 

       300,000 ความสะดวก
และปลอดภัย
ของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชน
ได้รับบริการที่
ดีมีที่พัก 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างห้องน้ าส านักงาน
เทศบาล 

เพื่อความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานและ
รองรับผู้มา
ติดต่อราชการ 

จ านวน  1  หลัง 
ตามแบบแปลน
กองช่าง 

      300,000  ความสะดวก
ของ
ผู้ใช้บริการ 

มีสถานท่ี
ปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี
และสามารถ
รองรับผู้มา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงอาคารบ้านพัก
ข้าราชการ 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
พนักงาน 

จ านวน  1  หลัง 50,000 50,000 50,000 50,000  ความ
ปลอดภัยของ
พนักงาน 

มีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างรั้วเทศบาลต าบล
บุญทัน 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน 

  ตามแบบแปลน
ของช่าง 

   300,000  มีรั้วท่ีได้
มาตรฐาน 

มีความ
ปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศกัยภาพของเทศบาลต าบลบุญทัน 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด  1.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 2.การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน  3.การส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการ  4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5.การสร้างความมั่นคงเพ่ือความสงบสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดซื้อรถขยะแบบเปิดท้าย เพื่อเก็บขยะได้
อยา่งปลอดภยั
และเหมาะสม
ตอ่การ
ปฏิบตัิงาน 

1  คัน   2,400,000 2,400,000  รถที่ได้
มาตรฐาน 

เก็บขยะได้
อย่าง
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 

 รวม     2,400,000 2,400,000     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02/1 



 
 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. จัดซื้อรถดับเพลิง เพื่อเป็นการ
ป้องกนัอบุตัิภยั
ในชมุชน 

1  คัน ขนาดจุไม่
ต่ ากว่า 6,000 
ลิตร ชนิด 6 ล้อ 

  2,500,000 2,500,000  สามารถ
ช่วยเหลือ
กรณีเกดิภัย
ได ้

ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือย่าง
ทันท่วงที 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัหารถกู้ชีพ
เพิ่มเตมิ 

เพื่อความ
สะดวกในการ
บริการผู้ ป่วย 

ม.3    500,000  สามารถ
ช่วยเหลือ
กรณีเกดิภัย
ได ้

ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือย่าง
ทันท่วงที 

ส านักปลดั 

3 โครงการจดัตั้งศูนยส์ุขภาพ
ชุมชน 

เพื่อให้
ประชาชนมีที่
ผอ่นคลาย 

ม.3,8,9 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีที่
พักผ่อน
หย่อนใจ 

ประชาชนได้
ออกก าลังกาย
อย่างมี
ความสุข 

ส านักปลดั 

4 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
กลาง  เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ของต าบล 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สถานกีฬาที่
มาตรฐาน 

รร. บุญทัน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนทุก
หมู่บ้าน 

ประชาชนพึง
พอใจกับ
สนามกีฬาท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านคลองเจรญิ  -  ภูสีเสียด  
หมู่ที่  6    

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

  ขนาด  กว้าง 4  
เมตร  ยาว 
3,000  เมตร    

  5,114,000     จ านวนคน
สัญจรไปมา
สะดวกการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

ท าให้
ประชาชน
เดินทางไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านแสงอรุณ – บ้านต่าง
แคน  หมู่ที่  4     

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

4    ขนาด  กว้าง 
4  เมตร  ยาว 
1,200  เมตร 

  2,467,300     จ านวนคน
สัญจรไปมา
สะดวกการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

ท าให้
ประชาชน
เดินทางไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านโคกนกสาริกา – บ้าน
หยวก  หมู่ที่  8   
 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาด  กว้าง  4  
เมตร  ยาว  
1,300  เมตร   

  2,663,700     จ านวนคน
สัญจรไปมา
สะดวกการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

ท าให้
ประชาชน
เดินทางไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

    กองช่าง 

4. 4. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านโคกนกสาริกา  -  แหล่ง
ท่องเที่ยวสถานีภูซาง   หมู่ที่  
8  
  

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจร
ไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาด กว้าง 5  
เมตร  ยาว  
4,000  เมตร    

  10,071,200     จ านวนคน
สัญจรไปมา
สะดวกการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

ท าให้
ประชาชน
เดินทางไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านบุญทัน  - 
อ าเภอนาด้วง   หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

ขนาด     กวา้ง  4  
เมตร ยาว 1,000  
เมตร 

  2,052,400     จ านวนคน
สัญจรไปมา
สะดวกการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

ท าให้ประชาชน
เดินทางไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

กองข่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบา้นน้ าโมง – 
อ าเภอนาด้วง  หมู่ที่  3    

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

ขนาด   กว้าง  4  
เมตร  ยาว 3,000  
เมตร   

  7,499,100     จ านวนคน
สัญจรไปมา
สะดวกการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

ท าให้ประชาชน
เดินทางไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7. 7. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
คลองเจริญ  - บ้านต่างแคน  หมู่
ที่  5 ขนาด  กวา้ง 4  เมตร  
ยาว 2,300  เมตร   
  

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

ขนาด  กวา้ง 4  
เมตร  ยาว 2,300  
เมตร   

  4,097,200     จ านวนคน
สัญจรไปมา
สะดวกการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

ท าให้ประชาชน
เดินทางไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบา้นโคกนก
พัฒนา – บ้านคลองเจริญ  หมู่ที ่
7   

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 4  เมตร  
ยาว 4,000  เมตร 

  8,165,600     จ านวนคน
สัญจรไปมา
สะดวกการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

ท าให้ประชาชน
เดินทางไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างสะพานบา้น
แสงอรุณ  หมู่ที่ 4 ไปบ้านต่าง
แคน 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

ตามแบบแปลน  
จ านวน  1  แห่ง 

  2,500,000   จ านวนคน
สัญจรไปมา
สะดวกการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

ท าให้ประชาชน
เดินทางไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
อ่างเก็บน้ าบา้นคลองเจริญ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ม.6 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ท าตามแบบ
แปลน 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอใน
การท า 
การเกษตร 

กองข่าง 

11 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า
คลองเจริญ    

เพื่อใช้ในการกักเกบ็
น้ าให้ประชาชนใช้
การท าการเกษตร 

ม.6 
 
 

500,000 
 
 

500,000  
 
  

500,000   
 
 

500,000 
 
   

500,000  
 
  

ท าตามแบบ
แปลน 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอใน
การท า 
การเกษตร 

กองข่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลบุญทัน  อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวดัหนองบัวล าภู 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท ประเภท 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม 18 
เครื่อง ๆละ 
5,000 บาท 
 

20,000 10,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด 

2 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อชุดโซฟา
รับแขกพร้อมโต๊ะ
กลาง        
จ านวน  1  ชุด 

   25,000  ส านักปลัด 

3 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  
จ านวน  1  ชุด 

   8,500  ส านักปลัด 

4 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถส่วนกลาง 
ชนิดรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาณกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 

    868,000 ส านักปลัด 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท ประเภท 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เก้าอ้ีบุนวมแบบมี
พนักพิง  จ านวน 
20  ตัว  

   14,000  ส านักปลัด 



 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท ประเภท 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อกล้องวงจร
ปิดพร้อมติดตั้ง  
เครื่องบันทึก DVR 
4 channel,กล้อง
สีอินฟราเรด ความ
ละเอียดไม่น้อย
กว่า  2  ล้าน
พิกเซล  จ านวน 3 
ชุด ชุดละ 4 ตัว 
ฮาร์ดีสก์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 1TB 

60,000     ส านักปลัด 

2 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง  จ านวน 3  
เครื่องๆละ 
9,500 บาท 

   19,000 9,500 ส านักปลัด 

3. แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เครื่องรับส่ง ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือ
ถือ 5 วัตต์ จ านวน  
5 เครื่อง 

 36,000  24,000  ส านักปลัด 

4. แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
โรงงาน 

เลื่อยยนต์  จ านวน 
2  เครื่อง   

 10,000   10,000 ส านักปลัด 

2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 



 
 

3.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท ประเภท 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ค่าจัดซื้อปั้ม
ซัมเมอร์ส   ขนาด  
1.5 แรงม้า ไฟฟูา  
2 เฟส  จ านวน 2 
เครื่องๆละไม่เกิน  
20,000 บาท 

 40,000    กองช่าง 

2 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ค่าจัดซื้อปั้ม
ซัมเมอร์ส   ขนาด  
2 แรงม้า ไฟฟูา  
2 เฟส  จ านวน 2 
เครื่องๆละไม่เกิน  
25,000 บาท 

 50,000    กองช่าง 

3 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ค่าจัดซื้อปั้มหอย
โข่ง ขนาด 7.5 
แรงม้า 

 70,000    กองช่าง 

4 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 
36,000  บีทียู   
จ านวน 1  เครื่อง 

  50,000   กองช่าง 



 
 

     ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้   แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. 
๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 

แนวทางการ... 
 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 



 
 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 

ประเด็น... 



 
 

 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 

(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การด าเนินงานได้แก่ S-Strengit(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 

(โอกาส) และT-Therat(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์

๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ีสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 

๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 

 
ประเด็น... 

 
 
 
 



 
 

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

๓.๔ วสิัยทัศน ์
 
 
 

๓.๕ กลยุทธ์ 

 
 

๓.๖ เปูาประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 

๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตาม... 



 
 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้อง
มีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑4  ธันวาคม  ๒๕๖3  
เรื่อง  แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

แนวทาง... 

 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 



 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ประเด็น 
การ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพฒันา อยา่งน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกจิ, ด้านสงัคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่า
เป็นไปตามทีต่ั้งเปูาหมายเอาไวห้รือไม่จ านวนทีด่ าเนนิการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนทีไ่มส่ามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหนา้ที่ทีไ่ด้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการ
ในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการ
ในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครภุณัฑ์ การ
ด าเนนิการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์  และ
เปูาหมายของแผนปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั 

๑๐  



 
 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตผุล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุ านวนเท่าไร กลุ่มเปาูหมาย
คืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเปาูหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เปูาหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปาูหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเปูาหมายหลายหลัก ใครคอืกลุ่มเปูาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกดิความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสยัทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 
๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสูป่ฏบิัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่าง
จริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเปูาหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลดุพ้นกับดักรายไดป้านกลางสู่รายได้สูง (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม 
(๔) การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง (๕) การ
สร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

(๕)  



 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 
  



 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 



 
 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  
ในเขต
จังหวัด 

๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕๖9 ๒๕70 

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

๑. ด้านการ
บริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรม
มาภิบาล 

        

  

๒. ด้านการ
ลดความ
เหลื่อมล ้า
ทางสังคม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

        

  

๓.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        

  

๔.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากร
และ
สิ่งแวดล้อม 

        

  

รวม           
 
 



 
 
   

สรุปรายงานผลการด าเนินการ   
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

   

๒ ตั งในข้อบัญญัติงบประมาณ   
๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดท้าแผนการด้าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด้าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = ......... + 

- เงินสะสม = .......... 

  

 
     (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตภัย  น้ า

ท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข 
คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการปูองกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  
กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถ
ด าเนินการได้ทันท่วงที   

 (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  และ
สัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้ า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  โรค
ไข้เลือดออก แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การปูองกัน  ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด  
การท าลาย  การรักษา   

 (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ  
ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการ
ประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณ
ด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาค
เรียนเพื่อมีรายได้   

 (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังมีผู้ติดยาเสพติดเพิ่มมาก
ขึ้น แต่เพื่อเป็นการปูองกัน  มีแนวทางการปูองกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์ปูองกัน  การให้ความรู้กับประชาชน
ได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทาง
การคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทาง
ส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบญุทนั  คณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผน ข้อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานของเทศบาล าต าบลบุญทนั  ดังนี้ 
 1. การคัดเลือกโครงการอนุมัติงบประมาณ  หรือการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  เพื่อด าเนินโครงการในแต่
ละปีงบประมาณนั้น  คณะกรรมการติดตามฯ ข้อเสนอแนะ ตอ้งการให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้เกลี่ยงบประมาณในการลงทนุ  
เพื่อด าเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ให้มีความดุลยภาพ  มากข้ึน    เช่น  พืน้ที่เทศบาลต าบลบญุทันมีอาชพีส่วนใหญ่
ประกอบการเกษตร  แต่มีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้น้อยมาก     จึงต้องการให้มีการพิจารณางบประมาณให้สมดุลเพื่อการ
พัฒนาไปพร้อมๆกัน 

 2. จากจ านวนโครงการทีป่รากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกิน  ท าให้เทศบาลไม่สามารถด าเนินตามแผน
ฯได้ทั้งหมด ซึ่งงบประมาณเทศบาลต าบลบุญทันมนี้อย  ส่งผลให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเกิดความส าเร็จ
ในระดับต่ า  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรน าโครงการที่จะด าเนนิการจริงที่ตรงกับความต้องการ และ
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเห็นเปน็รูปธรรมในระยะเวลาของแผนเทา่นัน้ 

 
 
 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
 



 
 

 3.ด้านการบริการของเทศบาล    ควรน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร  
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 4.ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต   โดยการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามาตรวจสอบ เฝูาระวงั 
เพื่อมิให้การเกิดการทุจริตภายในหน่วยงาน 
 5.การด าเนินการ กรณีงานโครงสร้างพื้นฐาน ควรก าชบัเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้ถูกต้องตามรูปแบบประมาณการลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนราชการ 
 6.การบริหารงานดา้นโครงสร้างพื้นฐานมีความล่าช้า ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ พิจารณาแล้ว
พบว่าสาเหตุที่ท าให้งานลา่ชา้เกิดจากการขาดแคลนบุคลากรด้านช่าง   เห็นควรด าเนินการจัดสรรบุคลากรให้กับเทศบาล
ต าบลบุญทนัต่อไป เพื่อการบริหารงานจะมีความรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 
    

………………………………………………………………….. 


