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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

       ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ  การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  
                                         เพ่ือรองรับการ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

1. ยุทธศาสตร์   ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ             
CAPE SEAL หมู่ที่  1  บ้านหว้ย
โจด  เส้นถนนสุวรรณศร 33 
สายใหม่ ถึง บ้านหนองหว้า ต.
โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.
สระแก้ว    

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 
เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรระหว่างต าบล 

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL หมู่ที่  
1  บ้านห้วยโจด  เส้นถนนสุวรรณศร 33 สาย
ใหม่   ถึง   บา้นหนองหว้า        ต.โนนหมาก
เค็ง  อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว   กวา้ง  6 
เมตร  ยาว  7,540  เมตร   จ านวน   1  
สาย 

8,410,000 8,410,000 8,410,000 - ถนนลาดยางแบบ 
CAPE SEAL 
จ านวน   1  สาย 

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ระหว่างต าบล 

อบจ.
สระแก้ว 

2 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE 
SEAL เส้นบ้านหนองป่าหมาก 
หมู่ที่ 2  ต าบลหว้ยโจด 
ถึง บ้านป่าใต้   ต าบลโนนหมาก
เค็ง  อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว     

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 
เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรระหว่างต าบล 

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL เส้น
บ้านหนองป่าหมาก หมู่ที ่2   ต าบลห้วยโจด  
ถึง บ้านป่าใต้   ต าบลโนนหมากเค็ง  อ.วัฒนา
นคร  จ.สระแกว้  ขนาด กวา้ง  6  เมตร ยาว  
4,420 เมตร     จ านวน   1  สาย 

7,395,000 7,395,000 - - ถนนลาดยางแบบ 
CAPE SEAL 
จ านวน   1  สาย 

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ระหว่างต าบล 

อบจ.
สระแก้ว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

       ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ  การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  
                                         เพ่ือรองรับการ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

1. ยุทธศาสตร์   ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ 
CAPE SEAL เส้นบ้านคลองยาง 
หมู่ที่ 3  ต าบลหว้ยโจด ถึง บ้าน
นางาม  ต าบลท่าเกวียน  อ.
วัฒนานคร   จ.สระแกว้      
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 
เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรระหว่างต าบล 

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL เส้น
บ้านคลองยาง หมู่ที ่3  ต าบลหว้ยโจด  ถึง
บ้านนางาม   ต าบลท่าเกวียน  อ.วัฒนานคร  จ.
สระแกว้   ขนาด กว้าง  6  เมตร ยาว  4,680  
เมตร   จ านวน   1  สาย 

- - 7,830,000 7,830,000 ถนนลาดยางแบบ 
CAPE SEAL 
จ านวน   1  สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 
ประชาชนเกิด
ความปลอดภยัใน
การสัญจรระหว่าง
ต าบล 

อบจ.สระแกว้ 

รวม 3  โครงการ - - 15,805,000 15,805,000 16,240,000 7,830,000 - - - 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

 

 
ส่วนที่ 1 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.ด้านกายภาพ 
 

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่  333   หมู่ที่  1   
ต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว   มีพื้นที่     191  ตารางกิโลเมตร   หรือ  119,375   ไร่  
โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต าบลต่าง ๆดังนี้ 
   ทิศเหนือ    ติดต่อกับ อบต.โนนหมากเค็ง 
   ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ท่าเกวียน 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.วัฒนานคร 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.ท่าเกษม 
 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มสลับเนินดินสูง  ต่ าประปราย  ซึ่งเป็นพื้นที่ท าการเกษตรและเป็นที่อยู่

อาศัย  
 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของภูมิภาคนี้มักอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม ในช่วงฤดูลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งส่งผลให้มีฤดูกาล  3  ฤดู  ได้แก่ 
1)  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 
2)  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม 
3)  ฤดูหนาว เริมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม 

 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินสภาพโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย   เหมาะแก่การปลูกอ้อย  มันส าปะหลัง ข้าวโพด

ฯลฯ 
 

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ คลองห้วยโจด  คลองยาง  คลองบ้านบ่อนางชิง  คลองเจ๊กฮู ฯลฯ 

 

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
มีพรรณไม้ที่มีคุณค่าและมีภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ 
 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 

          2.1 เขตการปกครอง 
ต าบลห้วยโจดประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  7  หมู่บ้าน โดย 7  หมู่บ้าน 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

 

2 
 

          2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 7 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งใน
ครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน 7 หมู่บ้าน รวมเป็น 14 คน  หน่วยเลือกตั้ง  จ านวน   9   หน่วย  
ดังนี้ 
 (1) หน่วยเลือกตั้งที่  1   ศูนย์พัฒนาต าบลห้วยโจด หมู่ที่  1  บ้านห้วยโจด 
 (2) หน่วยเลือกตั้งที่  2   ศาลาการเปรียญวัดห้วยโจดหมู่ที่  1  บ้านห้วยโจด 
 (3) หน่วยเลือกตั้งที่  3   ศาลากลางบ้านหมู่ที่  2  บ้านหนองป่าหมาก 
 (4) หน่วยเลือกตั้งที่  4   ศาลากลางบ้านหมู่ที่  3  บ้านคลองยาง 
 (5) หน่วยเลือกตั้งที่  5  โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง  หมู่ที่ 4  บ้านบ่อนางชิง 
 (6) หน่วยเลือกตั้งที่  6   ศาลาการเปรียญวัดบ้านบ่อนางชิง หมู่ที่ 4 บ้านบ่อนางชิง 
 (7) หน่วยเลือกตั้งที่  7   ศาลากลางบ้านหมู่ที่  5  บ้านเสาสูง 
 (8) หน่วยเลือกตั้งที่  8   ศาลากลางบ้านหมู่ที่  6  บ้านน้อยสนามบิน 
 (9) หน่วยเลือกตั้งที่  9   ศาลากลางบ้านหมู่ที่  7  บ้านเนินพัฒนา  
3.ประชากร 
 

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
         จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  มีจ านวนทั้งสิ้น  6,338  คน  แยกเป็น ชาย    
3,188  คน      หญิง   3,150  คน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านห้วยโจด 1,213 1,057 978 2,035 
2 บ้านหนองป่าหมาก 104 145 165 310 
3 บ้านคลองยาง 242 393 386 779 
4 บ้านบ่อนางชิง 483 769 776 1,545 
5 บ้านเสาสูง 273 399 403 802 
6 บ้านน้อยสนามบิน 83 163 174 337 
7 บ้านเนินพัฒนา 159 276 268 544 

รวม 2,557 3,202 3,150 6,352 
                      

    ข้อมูล   ณ   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2559 
                     ส านักบริหารการทะเบียน   อ าเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก้ว 

 

          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 20 – 55 ปี 
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4.สภาพทางสังคม 
 

          4.1 การศึกษา 
สถานศึกษาในสังกัด  สพฐ.  จ านวน   3   แห่ง   

 

ล าดั
บท่ี 

สถานศึกษาในสังกัด  สพฐ. 
จ านวนครูและ

บุคลากรทางการ
ศึกษา 

จ านวนนักเรียน 
 รวม 

อนุบาล-ป.6 ม.1-ม.3 
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  83 

 (บ้านห้วยโจด) 
11 212 - 223 

2 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 14 130 - 144 
3 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 16 162 55 233 

รวม 41 504 55 600 
ข้อมูล   ณ   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
 
         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  3  แห่ง ได้แก่ 
           

ล าดับที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนคร ู
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโจด 2 50 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง 2 40 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อนางชิง 2 40 

รวม 6 130 
ข้อมูล   ณ    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
 
  มีศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.)   จ านวน   1  แห่ง      
  ข้อมูลจ านวนบุคลากรและนักเรียน ประจ าปีการศึกษา  2559   มีดังนี้ 

- ครู   จ านวน   1  คน 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  27  คน 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  35  คน 

 

 4.2 สาธารณสุข 

ล าดับที่ ชื่อ รับผิดชอบหมู่บ้าน 

1. รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง(สาขาห้วยโจด) ม.1  ม.2  ม.5  ม.6 

2. รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ม.3  ม.4  ม.7 
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5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดมีถนนสุวรรณศรผ่านซึ่งเป็นถนนสายหลักและยังมี
ถนนสายรองที่ผ่านอีกหลายสาย  การคมนาคมสะดวกและเป็นทางผ่านของอีกหลายองค์การบริหารส่วนต าบล    
การคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอ  และจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมภายในต าบลและหมู่บ้าน  มีรายละเอียด
ดังนี้ 
   1. ทางหลวงแผ่นดิน        หมายเลข  33    
   2. ทางหลวงชนบท          เป็นถนนลาดยาง   บ้านห้วยโจด – บ้านบ่อนางชิง   
   3. ทางชนบท         เป็นถนนลูกรัง    จ านวน    22   สาย  

 ถนนส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ไฟฟ้าและแสงสว่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจดมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนเส้นทางหลักเกือบทุก ๆ เส้นทาง ทั้งการขยายเขต
ไฟฟ้า การซ่อมแซมท าให้ครัวเรือนได้รับความสะดวกในการสัญจร และอบต.ได้ก าหนดแผนการด าเนินการไว้ใน
แผนพัฒนาอบต. ในการขยายเขตการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือให้ราษฎรได้รับบริการอย่าง
ทัว่ถึงมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตอบต.ฯ บาง
เส้นทาง และถนนลูกรังบางเส้นทาง 

   

          5.2 การไฟฟ้า 
มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน  2,557   ครัวเรือน    
 

          5.3 การประปา 
   -   มีระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลดังนี้ หมู่ที่ 2 บ้าน

หนองป่าหมาก   หมู่ที่  3  บ้านคลองยาง  หมู่ที่ 4 บ้านบ่อนางชิง   หมู่ที่  5 บ้านเสาสูง   
                         และหมู่ท่ี  7  บ้านเนินพัฒนา     รวม     จ านวน   5    แห่ง   
   -   มีระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล  ที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลดังนี้  
                         หมู่ที่  4  บ้านบ่อนางชิง  หมู่ที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน  รวมจ านวน   2   แห่ง   
   - มีระบบประปาแบบผิวดิน  หมู่ที่  1 ห้วยโจด   ที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
                         เป็นผู้รับผิดชอบดูแล  จ านวน  2  แหง่ 
          5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน   15    แห่ง 
 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ประกอบเกษตรกรรมเป็นหลัก  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ  
คือ  ข้าว   อ้อย   ข้าวโพด  มันส าปะหลัง เป็นต้น    

พื้นที่
ทั้งหมด 

พื้นที่
การเกษตร 

ข้าว มัน
ส าปะหลัง 

อ้อย ข้าวโพด ถ่ัว
เหลือง 

ยูคา
ลิปตัส 

ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน 

ไม้
ผลต่างๆ 

58,498 39,134 7,273 5,888 4,762 5,612 409 8,493 3,000 1,250 2,447 
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          6.3 การปศุสัตว์ 
ประชากรบางพ้ืนที่มีการเลี้ยงสัตว์เช่น  วัวเนื้อ   เลี้ยงไก่   เลี้ยงสุกร เลี้ยงเป็ด 
 

 
          6.4 การท่องเที่ยว 

บ่อทองโบราณจ านวน  2  แห่ง   
 

          6.5 อุตสาหกรรม 
   -   มีโรงงานอุตสาหกรรม   จ านวน  6  แห่ง  ดังนี้ 
    1)  บริษัทน้ าตาลและอ้อยตะวันออก  จ ากัด  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 
    2)  บริษัทยาโน่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  ตั้งอยู่หมู่ที่  1 
    3)  บริษัท อี เอสไบโอเอ็นเนอร์ยี่  จ ากัด ตั้งอยู่หมู่ที่  1 
    4)  บริษัท เกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด  ตั้งอยู่หมู่ที่  1 
    5)  บริษัท อี เอส เพาเวอร์ จ ากัด  ตั้งอยู่หมู่ที่  1 
    6)  บริษัทโปรเฟส ชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด มหาชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 
   -   สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงประเภทที่ 3  จ านวน  3  แห่ง  มีดังนี้ 
    1)  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายฝนบริการ   ตั้งอยู่หมู่ที่  1 
    2) บริษัทน้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน)  ตั้งอยู่หมู่ที่  1 
    3) สถานีบริการน้ ามัน ป.พิตตินันท์   ตั้งอยู่หมู่ที่  1 
 

7.เศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
       จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  มีจ านวนทั้งสิ้น  6,338  คน  แยกเป็น ชาย    
3,188  คน      หญิง   3,150  คน 

 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านห้วยโจด 1,213 1,056 983 2,039 
2 บ้านหนองป่าหมาก 104 143 163 306 
3 บ้านคลองยาง 242 392 388 780 
4 บ้านบ่อนางชิง 483 767 781 1,548 
5 บ้านเสาสูง 273 393 397 790 
6 บ้านน้อยสนามบิน 83 158 167 325 
7 บ้านเนินพัฒนา 159 279 271 550 

รวม 2,557 3,188 3,150 6,338 
                      ข้อมูล   ณ   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2559 
                       ส านักบริหารการทะเบียน   อ าเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก้ว 
          7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ประกอบเกษตรกรรมเป็นหลัก  พืชเศรษฐกิจ
ที่ส าคัญ  คือ  ข้าว   อ้อย   ข้าวโพด  มันส าปะหลัง เป็นต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดยังมีแหล่ง 
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ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่ส าคัญ มีพรรณไม้ที่มีคุณค่าและมีภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป 
บ้านเมืองเจริญขึ้น ได้ตั้งเป็นชุมชนหมู่บ้านขึ้น    
 
          7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
           - ฝายน้ าล้น จ านวน    6    แห่ง 
   - สระน้ า จ านวน    21 แห่ง 
   - คลอง จ านวน    11  แห่ง 
   - อ่างเก็บน้ า จ านวน   1 แห่ง 

 
 

          7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
               - มีระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลดังนี้ หมู่ที่ 2 บ้าน             

หนองป่าหมาก   หมู่ที่  3  บ้านคลองยาง  หมู่ที่ 4 บ้านบ่อนางชิง   หมู่ที่  5 บ้านเสาสูง   
                         และหมู่ท่ี  7  บ้านเนินพัฒนา     รวม     จ านวน   5    แห่ง   
   -   มีระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล  ที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลดังนี้  
                         หมู่ที่  4  บ้านบ่อนางชิง  หมู่ที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน  รวมจ านวน   2   แห่ง   
   - มีระบบประปาแบบผิวดิน  หมู่ที่  1 ห้วยโจด   ที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
                         เป็นผู้รับผิดชอบดูแล  จ านวน  2  แหง่ 
 

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          8.1 การนับถือศาสนา 
           ประชาชนสว่นใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีศาสนสถาน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อวัด-ส านักสงฆ์ หมู่ที่ 
1. วัดห้วยโจด 1 
2. วัดคลองยาง 3 
3. วัดบ้านบ่อนางชิง 4 
4. ส านักสงฆ์วัดป่าพุทธอุทยาน 1 
5. ส านักสงฆ์วัดป่าเจริญธรรม 2 
6. ส านักสงฆ์หนองคู 5 
7. ส านักสงฆ์บ้านเนินพัฒนา 7 

           
9.ทรัพยากรธรรมชาติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  มีลักษณะเป็นชนบทขณะเดียวกันในชุมชนมีการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนมากขึ้น มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้แก่ปัญหาขาด
แคลนน้ าอุปโภคบริโภค ปัญหาการระบายน้ า การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  

 ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดยังมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม้ที่ส าคัญ มีพรรณไม้ที่มีคุณค่าและมีภูเขาท่ีอุดมสมบูรณ์ ลักษณะของดินสภาพโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย   
เหมาะแก่การปลูกอ้อย  มันส าปะหลัง ข้าวโพดฯลฯ  มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ คลองห้วยโจด  คลอง
ยาง  คลองบ้านบ่อนางชิง  คลองเจ๊กฮู ฯลฯ 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) 

 

1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 – 2560 
 
          1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า  Electronic Local Administrative Accounting System        
(e-LAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  รายละเอียด 
ดังนี้ 
 ปีงบประมาณ 2557  
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     25,000,000.-      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     25,000,000.-      บาท 
 รายรับจริง                    27,012,379.14   บาท  
 รายจ่ายจริง                  22,375,768.19    บาท   
 ปีงบประมาณ 2558 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     26,000,000.-       บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     26,000,000.-       บาท 
 รายรับจริง                    29,134,623.37    บาท  
 รายจ่ายจริง                   20,400,914.87    บาท 
 ปีงบประมาณ 2559 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     27,000,000.-       บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     27,000,000.-       บาท 
 รายรับจริง                    29,672,216.70    บาท  
 รายจ่ายจริง                   21,435,878.97    บาท 
 ปีงบประมาณ 2560 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     36,000,000.-       บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้      36,000,000.-       บาท 
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          1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
       
 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก 29 16 
2.ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 68 47 
3.ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 14 1 
4.ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 5 2 
5.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 51 53 

รวม 167 119 
         

 สรุป จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี 2557 ก าหนดไว้ 167 โครงการ 
ปฏิบัติได้จริง 119 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.25 
 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก 39 37 
2.ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 82 51 
3.ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 17 3 
4.ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 5 2 
5.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 21 20 

รวม 164 113 
 
                
 

     สรุป จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี 2558 ก าหนดไว้ 164 โครงการ 
ปฏิบัติได้จริง 113โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.90 

 
 
 
 

 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

 

9 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก 37 7 
2.ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 93 67 
3.ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 23 4 
4.ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 1 0 
5.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 30 28 

รวม 184 106 
 

สรุป จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี 2559 ก าหนดไว้ 184 โครงการ ปฏิบัติ
ได้จริง 106  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.60 
 
2.ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
           ท าให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
ตามสมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.ห้วยโจด  ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต  มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

   

3.สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 – 2560 
 

การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
 

โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี  มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงอยู่ในเกณฑ์ดี  แต่
ยุทธศาสตร์บางด้าน   ตั้งไว้ในแผนพัฒนาจ านวนโครงการค่อนข้างเยอะ  ใช้งบประมาณของท้องถิ่นเป็นจ านวน
มาก  ท าให้ปฏิบัติได้ไม่ครบทุกโครงการ   จึงท าใหยุ้ทธศาสตร์บางด้านถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไข
ปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผน จัดท าแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรก าหนดโครงการในแผน
มากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ อบต. 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
 

1. ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อค าถามปลายเปิดเพ่ิม
ขึ้นมา 

2. โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานถ้าเป็นไปได้ควรด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ เพ่ือ
ประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน 

3. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในกระบวนการจัดท าและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึน 



 

25 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 
แผนยุทธศาสตร์

จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การ

เสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน 
และภมูิภาค 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้้าใน
สังคม 

อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

มุ่งพัฒนาเชียงรายให้เป็นประตูการค้า  

การลงทุน  พัฒนาการท่องเท่ียวชายแดนและการท่องเท่ียว   พัฒนาการเกษตรอินทรยี์   เร่งฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

การค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม 

การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน

เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
การใช้บริบทด้านการศึกษา 

ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ 

ท้องถ่ินตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการสร้าง

ภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้

ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้านการค้า การลงทุน การเป็น

ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยวและ

วิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเช่ือมโยง

กับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การใช้บริบทด้านการศึกษา 

ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ 

ท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของ

ครอบครัวชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้

ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่
จ าเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

 

แนวทางพัฒนาที่ 1 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อเป็น

โครงข่ายอ านวยความสะดวกทางระบบ   

โลจิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพื่อ

รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่ม

ประเทศ GMS/AC+6 

แนวทางพัฒนาที่ 3 
ยกระดับการท่องเท่ียว

และพัฒนาภูมปิัญญา

ท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า 

OTOP และSME เพือ่

เพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

แนวทางพัฒนาที่ 1 
เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาทกุ

ระดับ ส่งเสริมการศาสนา เรียนรู้ 

ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาของ

จังหวัด และกลุ่มประเทศ GMS/AC 

เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางพัฒนา ที ่1 
สนับสนุนฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
บริหารจัดการน้ าอยา่งมี
ประสิทธิภาพและดุลยภาพที่
ยั่งยืน 

 

แนวทางพัฒนา ที ่4 
สนับสนุนการลงทุนด้านการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละ

ทักษะการใช้ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัย 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน + 6 และ GMS 
 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้
ได้มาตรฐาน 
 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้้า
และระบบบริหารจัดการน้้าเพ่ือ
ส่งเสริมผลผลิตทางด้าน
การเกษตร 

 

กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผัง

เมือง งานวิศวกรรมจราจร และ

งานควบคุมอาคาร 

 

กลยุท ธ์  1.3 พั ฒ นาการบริห าร
จัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการ
เจริญเติบโตของท้องถิ่น เพ่ือเชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

 

กลยุทธ ์2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว    

 

ก ล ยุ ท ธ์  2.2 ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาอาชีพและเพ่ิมศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
 

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

 

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาสุข
ภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข  

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบ
เรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

กลยุทธ์ 4.4 พัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

 

กลยุทธ์ 4.2 ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 

กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
อบายมุข และปัญหาแรงงาน
ต่างด้าว 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยังยืน 
 

กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาการควบคุม ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาขยะ และมลภาวะ 

 

กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและ
พัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

กลยุทธ์ 6.1 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 

 

ก ล ยุ ท ธ์  6.4 พั ฒ น า
ป รั บ ป รุ ง เค รื่ อ ง มื อ
เครื่องใช้และเทคโนโลยี  

 

ก ล ยุ ท ธ์  6.2 พั ฒ น า
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ ์6.3 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุก
ภาคส่วน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด กับ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.ศรีค  า (พ.ศ.2561-2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจสิติกสเ์ชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุ่มอาเซยีน +6 
และ GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการ
สาธาณสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ด ารงความสมบูรณ์และยังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการ

ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน

การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

และการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ

ชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

แบบ ยท.01 
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เป้าประสงค ์
เพื่อการพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ศรีค้้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
3.โครงการก่อสร้างฝายน้ าลน้ 
4.โครงการวางท่อระบายน้ าพรอ้มฝาปิด 
5.โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 
6.โครงการก่อสร้างระบบน้ าอุปโภค บริโภค 
7.โครงการก่อสร้างและปรับปรงุอาคาร 

ฯลฯ 
 

แบบ ยท.01 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
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แผนงาน 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

เป้าประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต         

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ศรีค้้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   

แบบ ยท.01 

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
2. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ และสงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
3.สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ศรีค้้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

เป้าประสงค ์
เพื่อการพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล 
2. อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย 
3. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่จัน (ศป.ปส.อ.แม่จัน) 
4. โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน 
                          ฯลฯ 
 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ศรีค้้า 

เป้าประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลศรีค้ าและอ าเภอแม่จัน 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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เป้าประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ศรีค้้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการปลูกต้นไม้ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ า/ป่าสาธารณะ/ ปลูกหญ้าแฝก 
 

แผนงานการเกษตร 
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เป้าประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ศรีค้้า 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. สนับสนุนด้านการศึกษา 
2. โครงการงานประเพณีวัฒนธรรม/กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ทางศาสนา 
                                     ฯลฯ 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
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เป้าประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ศรีค้้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ รวมไปถึงควบคุมป้องกันโรคระบาดในท้องที่ 
2. สมทบ สปสช.ต าบลศรีค้ า 
3. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลศรีค้ า 
                           ฯลฯ 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 
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เป้าประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ศรีค้้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 

แบบ ยท.01 

1. เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง 
2. ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง 
3. อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างฯ 
4. สนับสนุนการบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทน 
5. เงินส ารองจ่าย 
6. สนับสนุน - ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าครุภัณฑ์ 
7. จัดหาวัสดุ /ซ่อมแซม/ปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ 
8. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

                      ฯลฯ 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐานมีจ านวน
เพิ่มมากข้ึน 

16 11 10 9 46 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

ต่างๆ 

กองช่าง อบจ. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การพัฒนาด้าน

สังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เพื่อพัฒนาสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบลศรีค้ า

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

10 12 12 12   46 พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการด้านการ
พัฒนาสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

ส านัก 
งานปลัด 

พม. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน

สังคมและความสงบ
เรียบร้อย 

เพื่อพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนสังคม

และความสงบ
เรียบร้อย 

ระดับคุณภาพชีวิตด้านความ
ปลอดภัยมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของประชาชน
ภายในต าบลศรีค้ าเพิ่มข้ึน

อย่างต่อเนื่อง 

4 4 4 4 16 พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการด้าน
ส่งเสริมความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

 

ส านัก 
งานปลัด 

จังหวัด 
อ าเภอ 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.03 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การพัฒนาด้านการ
วางแผนการส่งเสริม

การลงทุน  
พาณิชยกรรมและ

การท่องเที่ยว 

เพื่อพัฒนาด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว 

 

การเพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยว
ภายในต าบล 

1 1 1 1 4 พัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรมและการท่องเที่ยว 

 

โครงการด้านการ
วางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว 

ส านักงานปลัด ททท. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมภายในต าบลศรี
ค้ าได้รับการจัดการ ดูแล 
อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มข้ึน 

1 1 1 1 4 พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน

การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.ระบบการศึกษาได้รับการ
พัฒนาและมีคุณภาพที่
เพิ่มข้ึน 
2.ศาสนา ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน
ได้รับการอนุรักษ์และ
บ ารุงรักษาเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

16 15 15 15 61 พัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โครงการด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

กองการศึกษา กระทรวง 
ศึกษาฯ 

กระทรวง
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพื่อพัฒนาด้าน ระดับคุณภาพชีวิตของ 1 1 1 1 4 พัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการด้าน ส านักงานปลัด กระทรวง

แบบ ยท.03 
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ที่ 4 ที่ 4 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

สาธารณสุข ประชาชนภายในต าบลศรีค้ า
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

สาธารณสุข สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 

ความ 
ก้าวหน้าของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาด้าน

การเมืองและการ
บริหาร 

เพื่อพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

1.ประชาธิปไตยในชุมชนมี
ความก้าวหน้า ชุมชนมี
ศักยภาพเข้มแข็งเพิ่มมากข้ึน 
2.ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขององค์กรเพิ่มข้ึน 
 

23 23 23 23 92 พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร โครงการด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

กกต. 
 

 

แบบ ยท.03 
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  แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าห้วยโจด 
Strategy Map 

วิสัยทัศน์ “ ชุมชนเข้มแข็ง  ยกระดับคุณภาพชีวติ  พทิกัษ์ส่ิงแวดล้อม  บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ” 
 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่  1  ดา้นการ
พัฒนาการคมนาคมสะดวก 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ดา้นการ
พัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ดา้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมการเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเท่ียว 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและการ
คมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ ให้
เป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ พร้อม
รองรับการขยายตัวสู่ประชาคมอาเซียน 

2.เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต และ
พึ่งพาตนเองได้ 

3.เพื่อพัฒนาแหล่งน  า ระบบชลประทาน 
ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้า
การเกษตรให้มีประสิทธภิาพสูงขึ นรองรับ
การเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน   

4.เพื่อพัฒนา ฟื้นฟูการท่องเที่ยว สถานที่
ท่องเที่ยว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื อต่อ
การเป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ส่งเสริม
เครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมด้านการ
ท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

5. เพื่อพัฒนาบุคลากร และเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้ทันสมัย สร้างความ
ประทับใจให้ประชาชน ตาม หลกั          
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

 
ค่าเป้าหมาย 

1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยการก่อสร้าง  
ปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อ
ระบายน  า  และจัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบ  
ปลอดภัย  เช่น ป้ายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณ
ไฟบริเวณทางแยกต่างๆ และย่านชุมชน 
 

1.  พัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 
2.  การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและกระจายรายได้ 
3.  การพัฒนาด้านการบริการพื นฐาน 
4. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม  และการกีฬา 

1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนาด้านการเกษตร 

1.  พัฒนาด้านการท่องเที่ยว พัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ป่าไม้  
แหล่งน  าธรรมชาติ 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร  เสริมสร้าง     
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมและพฒันาเพิม่
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ปรับปรงุสถานที่ปฏิบัตริาชการ  เครื่องมือ เครือ่งใช้ ให้
มีความทันสมัย  รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชน  
ตื่นตัวถึงความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย   

 

กลยุทธ์ 

ร้อยละของโครงการที่พัฒนาในต าบล ร้อยละของโครงการที่พัฒนาในต าบล 
 

ร้อยละของโครงการที่พัฒนาในต าบล 
 

ร้อยละของโครงการที่พัฒนาในต าบล 
 

ร้อยละของโครงการที่พัฒนาในต าบล 
 



 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

 

10 

 
 
 

ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์  

      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย  จากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง  สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
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  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      (3) มีการกระจายอ้านาจที่เหมาะสม   
           กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั 
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1 แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางตอนกลาง 
  1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้า 
การลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และ บริการด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานเพ่ือ 
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม  
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3. พัฒนาปัจจัยการผลิต ระบบการตลาด และ โครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรให้สอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่ (ZONING) เพ่ือให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี  

                                                12 

 
 
 

4. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต และยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้าง 
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  

5. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ 
ประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
 1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง  ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี 
สมุทรปราการ สระแก้ว  มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ   เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่ง 
ขันใหมี้ความพร้อมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล 
 1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ 

“เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ  
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่นคง” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว   

พันธกิจ (Mission) 

1. ปฏิบัติภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดให้บรรลุผลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน 

2. พัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร โดยการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
การแปรรูปการพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 

3. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ปลอดภัย อ านวยความสะดวก และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
5. รักษาความมั่นคง ปลอดภัยและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์

อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 6.   ปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2561-2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีความพึงพอใจในการบริการ 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา 
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3. มีอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
4. ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานท า และมีสวัสดิการ 
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5. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
7. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ 
8. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชด าริ 
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการบริหารและให้บริการประชาชน 

ตัวชี วัด 
ร้อยละท่ีลดลงต่อปีของจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ก าหนด (ร้อยละ 50) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล  
2. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาแหล่งน้ า และระบบชลประทาน ตลอดจนฟื้นฟู และปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น 
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
3. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 
4. สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพ 

ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
5. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพ่ือ

ปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  การจัดหาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ดี เพื่อลด
การใช้สารเคมี 

6. ส่งเสริมระบบการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมงที่ปลอดภัย เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน 
7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเกษตรปลอดภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ตัวชี วัด 
ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP (ร้อยละ 60) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก 
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยง
อารยธรรมโบราณ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ แลการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งเพ่ิมทางเลือกในการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ 
กลยุทธ์ 
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1. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะในราคาท่ีเหมาะสม ยุติธรรมให้กับนักท่องเที่ยว 
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2. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 

3. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยการฟ้ืนฟูและจัดระเบียบให้คงสภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม
และหลากหลาย โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 
5. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
6. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 
7. พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

การแพทย์แผนไทยและการเชื่อมโยงกับอารยธรรมโบราณ 
ตัวชี วัด 
ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นต่อปีของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนา
เศรษฐกิจ   การบริหารจดัการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพเิศษสระแก้ว 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. สร้างบรรยากาศการค้า การลงทุน และการประกอบกิจการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
2. พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ            

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการลงทุน การจราจร และการขนส่งสินค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สระแก้วทั้งการก่อสร้างและขยายช่องทางถนนและระบบรางเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศ
เพ่ือนบ้าน  

2. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การลงทุน และชักจูงให้ผู้ประกอบการ นักลงทุนมาด าเนินกิจการในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว 

3. อ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การสร้างคลังสนิค้า และการ
อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว โดยด าเนินการให้ได้มาตรฐานเป็นสากล มีประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว มี
คุณภาพ ลดขั้นตอน และทันเวลา  

4. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและการศึกษา ผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงานของบุคลากรให้ตรงตาม
ตลาดแรงงาน   

5. เตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ การอยู่อาศัย การพัฒนา  
คุณภาพชีวิตจะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว            

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผังเมือง การค้า การลงทุน แรงงาน สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service - OSS)  

6. เตรียมการรองรับการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ตัวชี วัด 
ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นต่อปีของมูลค่าการค้าชายแดน (ร้อยละ 3) 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  เสริมสร้างความม่ันคงเพื่อการพัฒนาพื นที่จังหวัดชายแดน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. สร้างความมัน่คงและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามให้กับประชาชนในพื้นที่จงัหวัดชายแดน 
2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. คนและชุมชนมีจิตส านึกในด้านความมั่นคง 
4. มีระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคง 

กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดน 
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. เสริมสร้างคนและชุมชนให้มีจิตส านึก รู้ตระหนักในด้านความม่ันคง 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล  ด้านความมั่นคงให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถเรียกใช้ได้ทันทีและเชื่อมโยง

กับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ  
ตัวชี วัด 
จ านวนการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงจากภัยคุกคามต่างๆ อย่างน้อย 2 เรื่องจาก 14 เรื่อง (จ านวน 2 เรื่อง) 

           2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          2.1 วิสัยทัศน์ 
     “ ชุมชนเข้มแข็ง  ยกระดับคุณภาพชีวิต  พิทักษ์สิ่งแวดล้อม  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ” 

 

          2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 

 

          2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

และเพียงพอ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ พร้อมรองรับการขยายตัวสู่ประชาคมอาเซียน 
 2.  เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต และพ่ึงพาตนเองได้ 
 3.  เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า ระบบชลประทาน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรให้มี           

ประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน   
 4.  เพ่ือพัฒนา ฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็น 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว        
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

 

 5.  เพ่ือพัฒนาบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย สร้างความประทับใจให้ประชาชนตามหลัก      
ธรรมาภิบาล 
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 2.4 ตัวชี วัด 

1. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับ
งานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

2. กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

           2.5 ค่าเป้าหมาย 

   ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก 
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดย
การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และจัดระบบการคมนาคมให้เป็น
ระเบียบ  ปลอดภัย  เช่น ป้ายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ และย่านชุมชน 

      ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  4  แนวทาง  ดังนี้ 

1. การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
- สนับสนุนการด าเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
- ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  การพัฒนาสังคมการสังเคราะห์  และพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  สตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
- การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านความมั่นคงเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของ

หมู่บ้าน ชุมชนเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
  2.  การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ 

 -   พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์  ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนมีรายได้ม่ันคง 
       3.  การพัฒนาด้านการบริการพื นฐาน 
        -   จัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค  การปรับปรุงภมูิทัศน์สถานที่ราชการ  , สถานที่ท่องเที่ยว  
             ,สนามกีฬา,สถานที่พักผ่อน  , สวนสาธารณะ 
        -   ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่สะดวกและเพียงพอ 
       4.  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และการกีฬา 
        -   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษาให้ทันสมัย  เพ่ือยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกและเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

 

        -   ส่งเสริมการเรียนการสอน  พัฒนาระบบการศึกษา  ส่งเสริมและให้ความรู้ด้
ภาษาต่างประเทศ  พัฒนาบุคลากรการศึกษา  ขยายโอกาสทางการศึกษา  เสริมสร้างการ
เรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

        -    ส่งเสริมท านุบ ารุง  ฟ้ืนฟูศาสนาและวัฒนธรรม  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
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        -   ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้
เพียงพอ  แก่เด็กและเยาวชน 

   ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
        1.  การพัฒนาด้านการเกษตร 
         -    ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  รองรับการเป็น  
               แหล่งพืชพลังงานทดแทน 

          -    ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูป  การพัฒนาคุณภาพ       
การเกษตรปลอดสารพิษ  เกษตรทฤษฏีใหม่  และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร   

        2.  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         -    พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ/แหล่งน้ าชลประทาน  ให้สามารถเก็บน้ าไว

ใช้ได้ตลอดปี 
         -   การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
         -   ส่งเสริม  สนับสนุนการปลูกป่า  อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดกา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
 

     ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
     ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
         1.  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
          -   การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว  สนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามาม 

ส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
          -   พัฒนา  ฟ้ืนฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  และ

วิถีชีวิตของชุมชน 
 

   ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

-  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  ควบคุม
ก ากับดูแล  เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานบริหารและควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธาภาพ 

-  ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ปรับปรุงสถานที
ปฏิบัติราชการ  เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีความทันสมัย  น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจ 
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-  รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชน  ตื่นตัวถึงความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย  และการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง  การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นโดยยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยโจด 

การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
ก าหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนา จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 

 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด มุ่งพัฒนา 5 

ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก    การพัฒนาด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ   การ
พัฒนาด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร    การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ  การศึกษา  สาธารณสุข  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของต าบลห้วยโจด  โดยใช้เทคนิค  (SWOT Analysis)  เพื่อ
ประเมินผลสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  

จุดแข็ง  ( Strengths : S ) 
 1.  โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลชัดเจน มีค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ านาจ

การบริหารงานตามล าดับชั้น 
2.  พ้ืนที่การปกครองมีขนาดเล็กง่ายต่อการบริหารจัดการ 
3.  เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจระดับอ าเภอ 
4.  มีแผนพัฒนาที่ชัดเจนและมีการบูรณาการจัดท าแผนการท างานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการ
อ่ืน 
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5.  มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลฯ 

6. ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
7. การเมืองมีความเป็นเอกภาพคณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง 
8. สามารถก าหนดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจอ านาจหน้าที่ และตามสถานะการคลัง 
9.  ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจปัญหาความ

เดือดร้อนและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
10. มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
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จุดอ่อน  ( Weaknesses : W ) 
1.  พ้ืนที่ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 
2.  มีบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน 
3.  มีรายได้และงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ 
4.  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ บางส่วนยังขาดความรู้ความสามารถใน

การพัฒนาท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
5.  ความร่วมมือและจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนมีระดับปานกลาง 
6.  ความร่วมมือจากองค์กรบางองค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่นยังมีส่วนร่วมน้อย 
7.  ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นอันจะ

ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
8.  การประชาสัมพันธ์ยังไม่กว้างขวางเท่าท่ีควรท าให้ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องใน

เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ 
9.    องค์การบริหารส่วนต าบลขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการโครงการขนาดใหญ่ 
10.  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการบริการ

สมัยใหม่ที่มีเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
11.  องค์การบริหารส่วนต าบลขาดการจัดระเบียบของเมืองและขาดการบังคับใช้ผังเมืองอย่าง

เคร่งครัด 
12.  ความหลากหลายทางอาชีพของประชากรและการอพยพถิ่นฐานท าให้มีปัญหาเกี่ยวกับความ

เดือดร้อนร าคาญและ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
13.  การบังคับใช้กฎหมายยังมีปัญหา 
14.  การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
15.  ไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 
โอกาส  ( Opportunities : O ) 
 1.   นโยบายของรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.   นโยบายการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ 
 3.   มีพ้ืนที่ติดชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านมีโอกาสพัฒนาเป็นแหล่งศูนย์รวมและกระจายสินค้า  

เชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจ ด้านคมนาคม ด้านท่องเที่ยว ไปยังต่างประเทศได้  
 4.  สามารถหาแรงงานได้ง่าย ราคาถูก จากประเทศเพ่ือนบ้าน 
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 5.  มีสถานศึกษาระดับอ าเภออยู่ในพ้ืนที่ ตั้งแต่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึง มัธยมปลาย และมีศูนย์
การศึกษานอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม และมีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

 6.  มีวัดประจ าต าบล ซึ่งเป็นสถานที่ส่งเสริมด้านการปฏิบัติธรรมและยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 7.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้มีความสะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

มากขึ้น 
 8.  ประชาชนมีการรวมตัวกันเป็นชุมชน มีการเสนอ/แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 
อุปสรรค  ( Threats : T ) 
 1.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนต่ า 
 2.  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
 3.  การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
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 4.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ทั่วถึง 
 5.  การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าให้ประชาชนมีระดับ

ความต้องการในการ บริการสาธารณสุขสูงขึ้นท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 

 6.  กระแสค่านิยมสังคมเมือง มีผลต่อการด ารงชีวิตในชุมชนท้องถิ่นชนบท 
 7.  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 8.  ประชากรแฝงมีที่มาจากหลายพ้ืนที่ท าให้มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีการ

ด ารงชีวิตอาจส่งผลต่อการพัฒนา 
  9.  มีปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด 
  

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 
 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
   การประเมินผลแผนพัฒนาในปีที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดไม่สามารถ
ด าเนินการโครงการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ได้ทั้งหมด  เนื่องจากจ านวนโครงการที่เป็นความต้องการของ
ประชาชนมีมาก  และจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการสูง ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลฯ มี
รายได้น้อย  ท าให้งบประมาณในการพัฒนามีอยู่อย่างจ ากัดการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพแยกตาม ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
   1. ด้านการพัฒนาคมนาคมสะดวก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้เหมาะสมเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนเพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

 

บริการสาธารณะ เช่น ปรับปรุง ซ่อมแซมและก่อสร้างถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขยายเขตไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขยายเขตประปาให้ทั่วถึงทุกชุมชน 
   2. ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ได้ด าเนินการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนโดยการอุดหนุน
กลุ่มอาชีพ, ชมรมผู้สูงอายุ, กลุ่มสตรี กลุ่มอสม.และกลุ่มองค์กรต่างๆ ภายในต าบลส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสริมฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือประกอบอาชีพ สนับสนุนให้แก่กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นมี
อาชีพที่มั่นคงถาวรและมีรายได้เลี้ยงชีพตามสมควรซึ่งการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นได้แก่ค้าขาย 
รับจ้าง เกษตรกรรม ฯลฯ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นท้องถิ่นที่ประชาชนมีรายได้อยู่ในระดับที่ดีแต่อย่างไรก็ตามองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด ก็ได้ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนโดยทางอ้อมได้แก่การปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่ออ านวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิตการเกษตร และยังได้สนับสนุนจัดฝึกอบรมให้ความรู้ 
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เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข  ปัญหายาเสพติดจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจ าปีให้แก่ นักเรียน 
เยาวชน และประชาชนทั่วไปสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ แก่คนชราและผู้ด้อยโอกาส และให้สวัสดิการของพนักงาน
ลูกจ้างตามระเบียบ ฯลฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลได้สนับสนุนด้านการศึกษาโดยการอุดหนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเช่น สนับสนุน
งบประมาณตามโครงการอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็ก
เรียนดีแต่ยากจนส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ในการสืบสานศิลปะภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนด้านศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่นเป็น
ประจ าทุกปี เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 

3.  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ด าเนินการ ขุดลอกคูคลอง อ่างเก็บน้ าสาธารณะ และสระ

เก็บน้ าจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการประปาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนา/บ ารุงรักษาแหล่งน้ าสาธารณะฯลฯ 
   4. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลได้สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม
พัฒนาสถานที่สาธารณะเพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนออกก าลังกายและกิจกรรมเพ่ือการนันทนาการ
ต่างๆรวมทั้งเพ่ือเป็นการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ไม่ให้ถูกท าลายลงโดยธรรมชาติและมนุษย์และ
พัฒนาท้องถิ่นให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและสวยงามน่าอยู่แต่ด้วยศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลฯ มี
งบประมาณจ ากัดจึงด าเนินการได้ไม่มากนักกิจกรรมที่ด าเนินการเอง เช่น ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ 
และสองข้างถนนรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอยและส่งเสริมการใช้วัสดุย่อยสลายได้ง่ายด าเนินงานตาม
โครงการตามแนวพระราชเสาวนีย์ในการปรับปรุงแหล่งน้ าและปลูกป่า การปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้
สารเคมีในการท าการเกษตร เป็นต้น 
   5. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ได้ด าเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานเพ่ือ
ความสะดวกคล่องตัวในการท างานการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยการ
เตรียมความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต่างๆเช่นการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณการมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างและการ



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                             องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

 

จัดประชุมระดมความคิดเห็นต่างๆฝึกอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด
โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ และการศึกษาดูงานปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี
เพ่ือพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มากขึ้น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และผลการ
ปฏิบัติงานด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
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ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสูก่ารปฏิบัต ิ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ด้านการพัฒนาการ
คมนาคมสะดวก 

การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ  โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อ
ระบายน ้า  และจัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบ  ปลอดภัย  เช่น ป้าย
บอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ และย่านชุมชน 
 

แผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง - 

2 ด้านการพัฒนาประชาชนมี
คุณภาพ 

1.การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 
 - ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 
- สนับสนุนการด้าเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
- ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  การพัฒนาสังคมการสังเคราะห์  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  สตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้พิการ  และ
ผู้ด้อยโอกาส  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
- การส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินงานด้านความมั่นคงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และภูมิคุ้มกันของหมู่บ้าน ชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 
2.  การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ 
-  พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์  ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพที่ยั่งยืนมีรายได้มั่นคง 
3. การพัฒนาด้านการบริการพื้นฐาน 
-  จัดหาแหล่งน ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค  การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ  , 
สถานที่ท่องเที่ยว ,สนามกีฬา,สถานที่พักผ่อน , สวนสาธารณะ 
-  ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่สะดวกและเพียงพอ 
4.  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และการกีฬา 
-  พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย  เพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐาน
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
-  ส่งเสริมการเรียนการสอน  พัฒนาระบบการศึกษา  ส่งเสริมและให้ความรู้
ด้านภาษาต่างประเทศ  พัฒนาบุคลากรการศึกษา  ขยายโอกาสทางการศึกษา  
เสริมสร้างการเรียนรู้ทั งในระบบและนอกระบบเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
-  ส่งเสริมท้านุบ้ารุง  ฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรม  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน  โบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน 
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ  พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
ด้านการกีฬาให้เพียงพอ  แก่เด็กและเยาวชน 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานสาธารณสุข  
- แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  
- แผนงานการเกษตร  
- แผนงานสงัคมสงเคราะห์  
- แผนงานเคหะชุมชน 
- แผนงานการพาณิชย ์
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานงบกลาง 

- ส้านักงานปลัด  
- กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม  
- กองช่าง  
- หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

 



 
 

 
27 

 
ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

3 ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร 

 

1.  การพัฒนาด้านการเกษตร 

-  ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ น  รองรับการเปน็แหล่งพืชพลังงาน
ทดแทน 

-  ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลติทางการเกษตรการ
แปรรูป  การพัฒนาคณุภาพ  การเกษตรปลอดสารพิษ  
เกษตรทฤษฏีใหม่  และส่งเสรมิการปลูกพืชสมุนไพร   
2.  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-   พัฒนาและบริหารจดัการแหล่งน ้าธรรมชาต/ิแหล่ง
น ้าชลประทาน  ให้สามารถเกบ็น ้าไว้ใช้ได้ตลอดป ี

-  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพษิต่างๆ  การก้าจัด
ขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกลูและน ้าเสียรวมการจดัตั งและ
ดูแลระบบบ้าบัดน า้เสยีรวม 

-  ส่งเสริม  สนับสนุนการปลูกป่า  อนุรักษ์และพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
 

- แผนงานการเกษตร 

-  แผนงานเคหะชุมชน 
ส้านักงานปลัด  

4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ 

-    การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว  
สนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

-   พัฒนา  ฟื้นฟูสถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เอื อ
ต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เป็น ศูนย์กลาง
ทางด้านการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  และ
วิถีชีวิตของชุมชน 
 

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 



 
 

28 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

5 ด้านการพัฒนาการบริหาร
จัดการ 

- ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพบุคลากร  เสรมิสร้าง    
ธรรมาภิบาลในการปฏิบตัิงาน  ควบคุมก้ากับดูแล  เพื่อ
ผลสัมฤทธ์ิของงานบริหารและควบคุมด้านงบประมาณ
ให้มีประสิทธาภาพ 

- ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัตริาชการ  
เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีความทันสมัย  น้าเทคโนโลยี
สมัยใหมม่าใช้ในการปฏิบตัิงาน  เพื่อรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจ 

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชน  ตื่นตัวถึง
ความส้าคญัของระบอบประชาธิปไตย  และการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง  การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
โดยยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
- แผนงานการศึกษา 

- แผนงานสาธารณสุข 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

- แผนงานการพาณิชย ์

- แผนงานงบกลาง 

- ส้านักงานปลัด  
- กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม  
- กองช่าง 

- กองคลัง 
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การติดตามและประเมินผล 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก้าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน  
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(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก้าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น

สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็น

แบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่

จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว 
เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึง
จ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ.  เทศบาล อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง 

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการ
ท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่ า
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาว
ฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่
ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างาน
หาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึงแห่ง
ตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่อาจ
เป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บาง
พ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิ ด
ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบ
ที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น 
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หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะ
น ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์      
การพัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 

พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น 
และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไป
คือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น 

จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
โจด ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก 
           การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา ด้านการคมนาคมสะดวก  การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  
สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และจัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบ  ปลอดภัย  เช่น ป้ายบอกเส้นทาง  ไหล่
ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ ย่านชุมชน  เพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่
ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใดๆ 
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2. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ  
1. การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 

  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  สนับสนุนการด าเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน    (อปพร.)  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  การพัฒนาสังคมการสังเคราะห์  และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  สตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  การส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านความม่ันคงเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของหมู่บ้าน ชุมชนเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

   2.  การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ 
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์  ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนมีรายได้ม่ันคง 

   3.  การพัฒนาด้านการบริการพื้นฐาน 
 จัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค  การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ   สถานที่ท่องเที่ยว  

สนามกีฬา   สถานที่พักผ่อน   สวนสาธารณะ  ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่สะดวกและเพียงพอ 
   4.  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และการกีฬา 

  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย  
เพ่ือยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ส่งเสริมการเรียนการสอน  พัฒนาระบบการศึกษา  ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ  พัฒนาบุคลากร
การศึกษา  ขยายโอกาสทางการศึกษา  เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  ส่งเสริมท านุบ ารุง  ฟ้ืนฟูศาสนาและวัฒนธรรม  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  โบราณสถานที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาให้
เพียงพอ  แก่เด็กและเยาวชน 

 
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
   1.  การพัฒนาด้านการเกษตร 

ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  รองรับการ เป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน
ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูป  การพัฒนาคุณภาพ  การเกษตร    ปลอดสารพิษ  
เกษตรทฤษฏีใหม่  และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร   

   2.  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ/แหล่งน้ าชลประทาน  ให้สามารถเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี  การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  ส่งเสริม  สนับสนุนการปลูกป่า  อนุรักษ์
และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

   ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว  สนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว  พัฒนา  ฟ้ืนฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  และวิถีชีวิตของชุมชน 
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   ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร  เสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน  ควบคุมก ากับดูแล  เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานบริหารและควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธาภาพ 
ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ  เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ให้มีความทันสมัย  น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจ 
รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชน  ตื่นตัวถึงความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย  และการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นโดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ     การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ห้วยโจด 
1.  ยุทธศาสตร ์  ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก   

                 1.1    แผนงานเคหะและชุมชน  

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นปานทิพย ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยโจด 
เส้นซอยย้อ ประมาณ 
กว้าง 3.5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 ม. 

217,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

217,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นซอยย้อ  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยโจด 
เส้นซอยย้อ ประมาณ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 ม. 

372,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

372,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง
ถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยโจด 500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นหน้าโรงงานน้้าตาล  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยโจด เส้น
หน้าโรงงานน้้าตาล 
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 ม. 

- 496,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

496,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อ เส้น
เรียบทางรถไฟ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยโจดเส้น
เรียบทางรถไฟ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตรสูงเฉลี่ย 0.50 ม. 

- 150,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อ หมู่ที ่1 
ไป หมู่ที่8 ต.ท่าเกษม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยโจดหมู่ที่ 
1 ไป หมู่ที่8 ต.ทา่เกษม 
กว้าง 4 เมตร ยาว 2 กม.
สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 

- 400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อ หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยโจด 
(เส้นคลองทับช้าง) กว้าง 
4 เมตร   ยาว 1 กม. สูง
เฉลี่ย 0.50 ม. 

- - 200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นบ้านเทิดไท้  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยโจด เส้น
บ้านเทิดไท้ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 ม. 

- - 496,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

496,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นต่อยอดซอยยายแม็ด  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยโจด เส้น
ต่อยอดซอยยายแม็ด 
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 ม. 

- 496,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

496,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นโคกกลางบ่อขยะ  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยโจด เส้น
โคกกลางบ่อขยะ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 ม. 

496,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

496,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อ เส้นนา
ตาครอง  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด 
เส้นนาตาครอง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 
เมตร  สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 

- - - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนดนิพรอ้มลง
ลูกรัง พร้อมวางท่อ เส้น ตรง
สะพานโคกกลาง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด 
สะพานโคกกลาง กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,000 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.50 ม. 

- - - 400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับการบริการ
สาธารณะที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

13 โครงการวางท่อระบายน้้า
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อระบายน้า้และป้องกันน้้า
ท่วมขัง 

หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยโจด 
 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

14 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง
เสียงตามสายภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1 

เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

หมู่ที่ 1 ภายในหมู่บ้าน
ห้วยโจด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

15 โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดียว
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 1  

เพือ่เพิ่มแสงสว่างให้มากขึ้น 
ให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยโจด 
จ้านวน 20 ต้น 

125,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

125,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

125,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

125,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 1   

เพื่อระบายน้า้และป้องกันน้้า
ท่วมขัง 

หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยโจด 
 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

 

 

 
 

37 
 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง   
แบบ  CAPE SEAL เส้น
ถนนสุวรรณศร 33 สายใหม ่  
ถึง  บ้านหนองหวา้                  
ต.โนนหมากเค็ง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคม 

หมู่ที่  1  บา้นห้วยโจด ก่อสรา้ง
ถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL 
เส้นถนนสุวรรณศร 33 สายใหม่   
ถึง  บ้านหนองหวา้  ต.โนนหมาก
เค็ง กว้าง  6 เมตร  ยาว  
7,540  เมตร    

8,410,000 
(อบจ.) 

งบโดยประมาณ 

8,410,000 
 (อบจ.) 

งบโดยประมาณ 

8,410,000 
 (อบจ.) 

งบโดยประมาณ 

- ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

18 โครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงเสียงตามสาย
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 2 

เพื่อประชาสัมพันธ์และ
แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน 

หมู่ที่ 2 ภายในหมู่บ้านหนองป่า
หมาก 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ CAPE 
SEAL เส้นบ้านหนองป่า
หมาก หมู่ที่ 2  ต้าบลห้วย
โจด ถึง บา้นป่าใต้   ต้าบล
โนนหมากเค็ง   

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 2 บ้านหนองป่าหมาก
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE 
SEAL เส้นบ้านหนองป่าหมาก 
หมู่ที่ 2  ต้าบลหว้ยโจด ถึง บ้าน
ป่าใต้   ตา้บลโนนหมากเค็ง  
ขนาดกวา้ง   6  ม.  ยาว   
4,420 ม.   

7,395,000 
(อบจ.) 

งบโดยประมาณ 

7,395,000 
(อบจ.) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง พร้อมวางท่อ 
เส้นหนองเชียงจันทร์ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 2 บา้นหนองปา่หมาก เส้น
หนองเซียงจันทร์ กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.50 ม. 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเข้าซอย (ซอย6) 
บุญทัศน์-จ้าลอง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 2 บา้นหนองปา่หมาก เข้า
ซอย (ซอย6) บุญทัศน์-จา้ลอง        
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 ม. 

1,240,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

 
 

 
38 
 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นต่อยอดทางเข้าหมู่บา้น  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 2 บา้นหนองปา่
หมาก  เส้นต่อยอดื
ทางเข้าหมู่บ้านกว้าง 5 
เมตร ยาว 600 เมตร  
หนา 0.15 ม. 

620,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

620,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

620,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อ เส้น
หนองหญ้าปล้อง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 2 บา้นหนองปา่
หมาก เส้นหนองหญ้า
ปล้อง กวา้ง 4 เมตร
ยาว 2,000 เมตร สูง 
0.50 เมตร 

- 400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เข้าซอย (ซอย 7) กรกช-
ทองค้า 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 2 บา้นหนองปา่
หมาก (ซอย 7) กรกช-
ทองค้า กวา้ง 4 เมตร
ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 ม. 

- 744,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างก้าแพงกั้นสิ่ง
สกปรกสระน้้าประปา (ทิศ
เหนือและทิศตะวันออก) 

เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกไหลไปยัง
สระน้้าประปา   

หมู่ที่ 2 บา้นหนองปา่
หมาก ทิศเหนือและทิศ
ตะวันออก ของสระ
ประปา ยาว 300 
เมตร .สูง 1.5 เมตร 

- - 600,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เข้าซอย (ซอย1) สนามกีฬา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 2 บา้นหนองปา่
หมาก (ซอย1) สนาม
กีฬา กว้าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 
 

 1,244,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 
39 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า ภายในหมู่บา้น  

เพื่อระบายน้า้และ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

หมู่ที่ 2 บา้นหนองปา่หมาก  - - 
 

- 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นไปส้านักสงฆ์บ้านหนอง
ป่าหมาก (ต่อยอด) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 2 บา้นหนองปา่หมาก 
ส้านักสงฆ์บ้านหนองป่าหมาก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 500เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 1,240,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(ซอย8) พิเชษฐ์-ครองทรัพย์
(ต่อยอด) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 2 บา้นหนองปา่หมาก 
(ซอย8) พิเชษฐ์-ครองทรัพย์(ต่อ
ยอด) กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา  0.15 เมตร 

- - - 1,240,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ CAPE 
SEAL เส้นบ้านคลองยาง 
หมู่ที่ 3  ต้าบลหว้ยโจด  ถึง
บ้านนางาม   ต้าบลท่า
เกวียน   

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 3 บา้นคลองยาง 
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE 
SEAL เส้นบ้านคลองยาง หมู่ที่ 3  
ต้าบลห้วยโจด  ถึงบ้านนางาม   
ต้าบลท่าเกวยีน  อ.วัฒนานคร  จ.
สระแกว้   ขนาด กว้าง  6  เมตร 
ยาว  4,680  เมตร    

- - 
 

7,830,000 
(อบจ.) 

งบ
โดยประมาณ 

7,830,000 
(อบจ.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นทิศตะวันออกของ
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 3 บา้นคลองยาง 
เส้นทิศตะวันออกของหมูบ่้าน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - 620,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

620,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 
40 
 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อ เส้นทาง
คลองน้้าขาว 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 3 บา้นคลองยาง 
เส้นทางคลองน้้าขาว 
กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,500 เมตร สูง 0.50 
เมตร 

- 450,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นซอยบ้านตาแปน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 3 บา้นคลองยาง 
เส้นซอยบ้านตาแปน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 70 
เมตร หนา 0.15 เมตร   

174,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง เส้นซอยพลสวัสดิ์ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 3 บา้นคลองยาง 
เส้นซอยพลสวัสดิ์ กว้าง 
6 เมตร ยาว 1,500 
เมตร สูง 0.50 เมตร 

- 440,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นต่อยอดหน้าวัดคลองยาง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 3 บา้นคลองยาง 
เส้นต่อยอดหน้าวัด
คลองยาง กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 600เมตร หนา
0.15 เมตร 

496,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

496,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

496,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นนนท์ - สมควร  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 3 บา้นคลองยาง 
เส้นนนท์ - สมควร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตรสูง 0.15 
เมตร 

- - - 496,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

37 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง
เสียงตามสายภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

หมู่ที่ 3 บา้นคลองยาง 
(ภายในหมูบ่้านคลอง) 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

 
 

41 
 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
เตือนเขตชุมชน 

เพื่อเป็นสัญญาณเตือน
การจราจร 

หมู่ที่ 3 บา้นคลองยาง 
 

- 100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

39 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแบบโซล่า
เซลล์ จ้านวน 10 ต้น  

เพื่อน้าพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

หมู่ที่ 3 บา้นคลองยาง 
จ้านวน 10 ต้น 

- 250,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

40 โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดียว 
ภายในหมูบ่้าน จ้านวน 8 ต้น 
  

เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้
มากขึ้น ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

หมู่ที่ 3 บา้นคลองยาง 
จ้านวน 8 ต้น 

180,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

180,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

41 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง
เสียงตามสายภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาสัมพันธ์และ
แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน 

หมู่ที่ 3  ภายในหมู่                       
บ้านคลองยาง 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

42 โครงการปรับปรุง ถนน คสล. 
ปูทับด้วยแอสฟันท์ติก บ้านบ่อ
นางชิง เส้นซอย3 (รพสต.)  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อนางชิง 
เส้นซอย3 (รพสต.) กวา้ง 4 
เมตร ยาว 600 เมตร หนา 
0.04 เมตร 

600,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

600,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

600,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสน้
ต่อยอดคุ้มอีสาน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านบ่อนางชิง 
เส้นตอ่ยอดคุ้มอีสาน กวา้ง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

440,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

440,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

440,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นหน้า รพสต.ไปบ้านโขง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อนางชิง 
เส้นข้างซอยอนามัย  กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 496,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

496,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

 

 

42 
 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้น ต่อยอดบ่อคลองตม  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อนางชิง 
เส้น ต่อยอดบ่อคลองตม กว้าง 
4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

496,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

496,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้น ขึ้นเขาโอนซา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อนางชิง 
เส้น ขึ้นเขาโอนซา กวา้ง 5 
เมตร ยาว 600 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

- 620,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

620,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

620,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้น ซอย 1 คุ้มพวน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อนางชิง 
เส้น ซอย 1 คุ้มพวนกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

620,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

620,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

620,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

620,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้น ซอย 2 มณีรัตน ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อนางชิง 
เส้น ซอย 2 มณีรัตน์ กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

- - 620,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

620,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้น ต่อยอดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ่อนางชิง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อนางชิง 
เส้น ต่อยอดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ่อนางชิง กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

496,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

496,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบาย
น้้า  เส้นบ้านค้าสิงห ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อนางชิง 
เส้น บ้านค้าสิงห์ กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร สูง 0.50 
เมตร  

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

43 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง พร้อมวาง
ท่อระบาย เส้น รอบบอ่
ทองโบราณ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อนางชิง 
เส้น รอบบ่อทองโบราณกว้าง 
4 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูง 
0.50 เมตร  

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง เส้น หมู่ 4 
บ้านบ่อ ไป หมู่ 7 บ้าน
เนินพัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านบ่อนางชิง 
เส้น หมู่ 4 บ้านบ่อ ไป หมู่ 7 บ้าน
เนินพัฒนากว้าง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร สูง 0.50 เมตร  

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

53 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บา้น  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อนางชิง 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

54 โครงการวางท่อระบายน้้า
ภายในหมูบ่้าน  

เพื่อระบายน้า้และป้องกัน
น้้าท่วมขัง 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อนางชิง 
 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

55 โครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงเสียงตามสาย
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาสัมพันธ์และ
แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน 

หมู่ที่ 4 ภายในหมู่บ้านนางชิง 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

56 โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่ง
เดียว ภายในหมูบ่้าน 
จ้านวน 28 ต้น 
  

เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้มาก
ขึ้น ให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อนางชิง 
จ้านวน 28 ต้น 

315,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

315,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

315,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

315,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

57 โครงการติดตั้งไฟฟ้าราย
ทางภายในหมูบ่้าน  

เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้มาก
ขึ้น ให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อนางชิง 
 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

44 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้างราวกันตก
คลอง ถนนสายบ่อคลองตม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อนางชิง 
 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างป้ายบอกชือ่
ซอย ถนนในหมู่บา้น 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 
 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นหนองคูไปหลังหลังอ่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นหนองคูไปหลังอ่าง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
500เมตร หนา 0.15 
เมตร 

310,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

310,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

310,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

310,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้น สาย ออป.ไปอ่างหนองกุง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้น สาย ออป.ไปอ่าง
หนองกุง กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 500เมตร หนา 
0.15 เมตร 

310,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

310,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

310,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

310,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นศรีโสธรไปบ้านทรัพย ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นศรีโสธรไปบ้าน
ทรัพย์ กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตรหนา 
0.15 เมตร 

775,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

775,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

775,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

775,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นต่อยอดคุ้มหลังค่าย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นต่อยอดคุ้มหลังค่าย 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

310,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

310,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

310,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

310,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
45 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นศรีโสธร ซอย1 ไปบ้าน         
ตาหอม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นศรีโสธร ซอย1ไป
บ้านตาหอม กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 248,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

248,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นต่อยอดเสาสูง ซอย 1 
เลียบทางรถไฟ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 
 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นต่อยอดเสาสูง ซอย 
1 เลียบทางรถไฟ กว้าง 
4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

310,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

310,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

310,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

310,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นซอยรื่นเริง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นซอยรื่นเริง กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

248,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

248,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นซอยสันติสุข 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นซอยสันติสุข  กว้าง 
4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

248,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

248,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

248,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นศาลเจ้าพ่อ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นศาลเจ้าพ่อ กว้าง 4 
เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

248,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

248,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

248,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

248,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้น หมู่5 บ้านเสาสูง ไป             
หมู่ 1 บา้นหว้ยโจด 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้น หมู่5 บ้านเสาสูง 
ไป หมู่1 บา้นห้วยโจด 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
500เมตร หนา 0.15 
เมตร 

310,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

310,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

310,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

310,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

46 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



 
 

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นศรีโสธร3 ซอยสมบัติ  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
คมนาคม 
 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นศรีโสธร3 ซอยสมบัติ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 248,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

248,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นต่อยอดหลังอ่างน้้าซับ    
(ลุงพร) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นต่อยอดหลังอ่างน้้าซับ 
(ลุงพร) กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

550,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

550,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

550,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

550,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นรอบที่สาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นรอบที่สาธารณะกว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

248,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

248,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

73 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง
เสียงตามสายภายในหมู่บา้น 

เพื่อเป็นการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

74 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมูบ่้าน  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
คมนาคม 
 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

75 โครงการวางท่อระบายน้้า
ภายในหมูบ่้าน  

เพื่อป้องกันน้้าทว่มขัง หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 



 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

76 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้
ภายในหมูบ่้าน  

เพื่อป้องกันน้้าทว่มขัง หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

77 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
รายทางภายในหมู่บา้น 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้มากขึ้น ให้
ประชาชนสัญจรไปมาได้อยา่ง
สะดวก 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างยกระดับถนน 
คสล. เส้นทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่
5 บ้านเสาสูง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 
 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นทางเข้าหมู่บ้าน 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา                  
0.15 เมตร 

310,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

79 โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
ปูทับด้วยแอสฟันท์ติก เส้นทาง
เข้าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 
 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นทางเข้าหมู่บ้าน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา                   
0.4 เมตร 

- 700,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

700,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

700,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

80 โครงการล้อมรั้วรอบสระ
น้้าประปา  

เพื่อกั้นแนวเขตที่ดินสาธารณะ หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบาย
น้้า เส้นบ้านเสาสูงไป ต.โนน
หมากเค็ง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 
 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นบ้านเสาสูงไป ต.
โนนหมากเค็ง กว้าง 5 
เมตร ยาว 4,000 
เมตรสูง 0.50 เมตร 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

82 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบาย
น้้า เส้นศรีโสธรไปบ้านน้อย
สนามบิน  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 
 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นศรีโสธรไปบ้านน้อย
สนามบิน กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร สูง 
0.50 เมตร 

320,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

320,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบาย
น้้า  เส้นสุวรรณศรไปหนอง
หว้า 

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 
 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นสุวรรณศรไปหนอง
หว้า กวา้ง 5 เมตร ยาว 
5,000 เมตร สูง 0.50 
เมตร 

- - 625,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

625,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบาย
น้้า เส้นหลังอ่างไปโนนหมาก
เค็ง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 
 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นหลังอ่างไปโนน
หมากเค็ง กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร สูง   
0.50 เมตร 

- 375,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

375,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบาย
น้้า เส้นศรีโสธร2ไปซอยไสว 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 
 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นศรีโสธร2ไปซอย
ไสว กวา้ง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร สูง   0.50 
เมตร 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบาย
น้้า เส้นหนองคูไป ม.บูรพา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 
 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นหนองคูไป ม.บูรพา 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,500 เมตร สูง 0.50 
เมตร 

187,500 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

187,500 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

87 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบาย
น้้า เส้นเรียบทางรถไฟไป ม.
บูรพา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 
 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นเรียบทางรถไฟไป 
ม.บูรพา กว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร สูง 
0.50 เมตร 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบาย
น้้า เส้น ม.บูรพาไปบา้นคลอง
ยาง หมู ่3 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 
 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้น ม.บูรพาไปบ้าน
คลองยาง หมู่ 3 กวา้ง 
5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร สูง 0.50 เมตร 

- - 250,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบาย
น้้า เส้นประชาอุทิศ1       
(โรงเหล็ก) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 
 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นประชาอุทิศ1       
(โรงเหล็ก) กวา้ง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร 
สูง   0.50 เมตร 

- 60,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบาย
น้้า เส้นประชาอุทิศ2              
(คลองไผ่ใหญ่) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 
 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นประชาอุทิศ2 
(คลองไผ่ใหญ่) กว้าง 5 
เมตร ยาว 300 เมตร 
สูง   0.50 เมตร 

- 100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบาย
น้้า เส้นซอยประดู่ใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 
 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นซอยประดู่ใหญ่ 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร สูง 0.50 
เมตร 

- 100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

50 
 

แบบ ผ.01 



 
 

 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

92 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบาย
น้้า เส้นป่ายางไป ม.บูรพา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 
 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
เส้นป่ายางไป ม.บูรพา 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร สูง 0.50 
เมตร 

- - 250,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

93 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 
เส้นต่อยอดทางเข้าหมู่บา้น 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน เส้นต่อยอด
ทางเข้าหมู่บ้าน กวา้ง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

775,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

775,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

775,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

775,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นไปวัดหนองคู 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน เส้นไปวัด
หนองคู กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

1,240,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,240,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,240,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,240,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

95 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นต่อยอด ซอย 1 บา้นลุง
สาท 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน เส้นต่อยอด 
ซอย 1 บา้นลุงสาท 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

248,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

248,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

96 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นไปฝายน้้าประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน เส้นไปฝาย
น้้าประปา กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,240,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,240,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,240,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,240,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

51 
 

แบบ ผ.01 



 
 

 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

97 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 
เส้นยายชูสนามชนไก ่ซอย3  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน เส้นยายชู
สนามชนไก่ ซอย3  
กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

248,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

248,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

248,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

98 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นซอย2 นาลุงสาท 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน เส้นซอย2 นา
ลุงสาท กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

1,240,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,240,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,240,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,240,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

99 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นหนองคูไปโนนหมากเค็ง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน เส้นหนองคูไป
โนนหมากเค็ง กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

1,240,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,240,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,240,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,240,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นไปหนองเทา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน เส้นไปหนอง
เทา กวา้ง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

1,240,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,240,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,240,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,240,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 
เส้นซอย 4 ลุงอ่อนศรี  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน เส้นซอย 4  
ลุงอ่อนศรี ซอย3  กวา้ง 
4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

248,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

248,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

52 
 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



 
 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

102 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นซอย5 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน เส้นซอย5 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

- - 248,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

248,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

103 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นต่อยอดนายประสิทธิ ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน เส้นต่อยอด
นายประสิทธิ์ กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

248,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

104 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นไป ม.บูรพา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน เส้นไป ม.
บูรพา กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

620,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

620,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

620,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

620,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

105 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมูบ่้าน  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน  

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบาย
น้้า เส้นไปหนองหวา้ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน เส้นไปหนอง
หว้า กวา้ง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร สูง 0.50 
เมตร  

- - 400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

107 โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง
ภายในหมูบ่้าน 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้มากขึ้น ให้
ประชาชนสัญจรไปมาได้อยา่ง
สะดวก 

หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน  

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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 แบบ ผ.01 



 
 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

108 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบาย
น้้า เส้นรอบหมู่บา้น 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน เส้นรอบ
หมู่บ้าน กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร สูง 
0.50 เมตร  

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบาย
น้้า เส้นหนองคูไปเฉลิมพระ
เกียรติ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน เส้นหนองคู
ไปเฉลิมพระเกียรต ิ
กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร สูง 0.50 
เมตร 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

110 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง
เสียงตามสายภายในหมู่บา้น 

เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน  

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบที่
สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อกั้นแนวเขตที่ดินสาธารณะ หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน  

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

112 โครงการวางท่อระบายน้้า
ภายในหมูบ่้าน  

เพื่อป้องกันน้้าทว่มขัง หมู่ที่ 7 บา้นเนินพัฒนา 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

113 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง
เสียงตามสายภายในหมู่บา้น 

เพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน 

หมู่ที่ 7 บา้นเนินพัฒนา 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

114 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นต่อยอด ซอย 1 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 7 บา้นเนินพัฒนา 
เส้นต่อยอด ซอย 1 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

372,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

115 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นต่อยอดซอย 3 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 7 บา้นเนินพัฒนา 
เส้นต่อยอดซอย 3 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

1,240,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,240,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,240,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,240,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นซอยใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 7 บา้นเนินพัฒนา 
เส้นซอยใหม่ กวา้ง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

248,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

248,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

248,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

117 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นต่อยอด ซอย 4 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 7 บา้นเนินพัฒนา 
เส้นต่อยอด ซอย 4
กว้าง 4 เมตร ยาว 16 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

40,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

118 โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง
ภายในหมูบ่้าน 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้มากขึ้น ให้
ประชาชนสัญจรไปมาได้อยา่ง
สะดวก 

หมู่ที่ 7 บา้นเนินพัฒนา  100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

119 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ จ้านวน 6 ต้น 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้มากขึ้น ให้
ประชาชนสัญจรไปมาได้อยา่ง
สะดวก 

หมู่ที่ 7 บา้นเนินพัฒนา 
จ้านวน 6 ต้น 

120,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

120,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

120 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบาย
น้้า เส้นซอยสมุนไพร 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 7 บา้นเนินพัฒนา 
เส้นซอยสมุนไพร กว้าง 
4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร สูง 0.50 เมตร  

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบาย
น้้า เส้นซอย4 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 7 บา้นเนินพัฒนา
เส้นซอย4 กวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร สูง 0.50 เมตร 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

122 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบาย
น้้า เส้นซอยใหม่  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 7 บา้นเนินพัฒนา  
เส้นซอยใหม่ กวา้ง 4 
เมตร ยาว 700 เมตร 
สูง 0.50  

140,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 
 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

123 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบาย
น้้า เส้นเลียบคลองยายเยาว์  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 7 บา้นเนินพัฒนา  
เส้นเลียบคลองยายเยาว์ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร สูง 0.50  

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - 
 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

124 โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบ
สระประปา หมู่ที่ 7 

เพื่อกั้นแนวเขตที่ดินสาธารณะ หมู่ที่ 7 บา้นเนินพัฒนา  
 

- - 200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- 
 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

125 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ 
ใน อบต.ห้วยโจด  

เพื่อเป้องกันน้้าท่วมขัง ที่ท้าการ อบต.ห้วยโจด - 500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

น้้าไม่ท่วมขัง  กองช่าง 

126 โครงการก่อสร้างก้าแพงกันดิน 
อบต.ห้วยโจด 

เพื่อป้องกันหน้าดินพังทลาย ที่ท้าการ อบต.ห้วยโจด 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

หน้าดินไม่พังทลาย กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 



 
 

 
56 
 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

127 โครงการซ่อมสร้างถนนทาง
หลวงท้องถิ่น ถ่ายโอนสายบา้น
ห้วยโจด-บา้นบ่อนางชิง 
หมายเลขรหัสสายทาง สก.ถ.
66001 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

พื้นที่ต้าบลห้วยโจด   
กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 9 กิโลเมตร 
สายบ้านห้วยโจด-บ้าน
บ่อนางชิง  

10,000,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

128 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท้องถิ่น เส้นแยก
ทางหลวงหมายเลข 33 ไป
บ้านป่าใต้ ตา้บลโนนหมากเค็ง 
 หมายเลขรหัสสายทาง สก.
2067 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

พื้นที่ต้าบลห้วยโจด 
กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง  9 กิโลเมตร  

10,000,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



 
 

57 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่  1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและ                         
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 
2)    ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
 
             2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. และต ารวจ
บ้าน 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอปพร.
ชรบ.และต ารวจบา้น 

หมู่ที่ 1-7 100,000
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV) หมู่ที่  1-7  ต าบล
ห้วยโจด 

เพื่อเป็นการรักษา เฝ้าระวัง 
ความปลอดภยัของ บุคคลและ
สถานที่ ส าหรับเฝ้าดแูละเก็บ
หลักฐานการท าผิดกฎหมาย 

หมู่ที่ 1-7 1,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยในที่
ท าการ อบต.ห้วยโจด 

เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยใน
ส านักงาน 

ที่ท าการ อบต.ห้วย
โจด 

15,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

จ านวน 1 ครั้ง 
 

ป้องกันอัคคีภัยใน
ส านักงาน 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ของอบต.ห้วยโจด 

เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

จ านวน  7  
หมู่บ้าน 
ในต าบลห้วยโจด 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

งบประมาณที่
สนับสนุน 

ประชาชนเดินทาง
ปลอดภัยในชว่งเทศกาล 

ส านัก                  
งานปลัด 

5 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์  ของอบต.หว้ยโจด 

เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุ
ช่วงเทศกาลวันสงกรานต ์

จ านวน  7  
หมู่บ้าน 
ในต าบลห้วยโจด 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

งบประมาณที่
สนับสนุน 

ประชาชนเดินทาง
ปลอดภัยในชว่งเทศกาล 

ส านัก                  
งานปลัด 

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
เส้นทางคมนาคมภายในต าบล 
 
  
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยัเนื่องจาก
เป็นถนนเส้นทางหลัก 

ผู้บริหาร,พนักงาน,
เจ้าหน้าที่,
ประชาชน,ผู้น า
ชุมชน,ผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั
เนื่องจากเป็นถนน
เส้นทางหลัก 

ส านัก                  
งานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่  1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและ                         
คุณภาพชีวิตที่ดี 
2)    ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
 
           2.2  แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางตาใน
ผู้ป่วยเบาหวาน  โดยการตรวจ
จอประสาทตาโดยใช้เครื่อง
ถ่ายภาพจอประสาทตา   

เพื่อป้องกันและลดปจัจัยเส่ียง
ในการเกิดภาวะแทรกซ้อนทาง
ตาและระบบประสาทในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 
 

ประชาชนทั่วไปที่มี
ความเส่ียง 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนป้องกันและลด
ปัจจัยเส่ียงในการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนทางตา
และระบบประสาทใน
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูกในสตรี  

เพื่อให้สตรีอาย ุ 30-60  ปี  
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและสตรี  30-70  
ปี ได้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้า
นม 

สตรีอายุ  30-70  
ปี  ในต าบลหว้ย
โจด 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การตรวจคัดกรองโรคมะ
เม็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.01 



3 โครงการดูแลใส่ใจสตรีมี
สุขภาพด ีตรวจค้นหา
โรคมะเร็งปากมดลูกและเต้า
นม 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และตระหนักในเรื่องของมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
และสามารถตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้องมากกว่า
ร้อยละ  80  ของสตรี
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
 

ประชาชน จ านวน  
100  คน 

15,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนมีความรู้และ
ตระหนักในเรื่องของ
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านมและ
สามารถตรวจเต้านมดว้ย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง 

ส านักงานปลัด 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน  โรคความดัน
โลหิตสูงและโรคหลอดเลือด
สมอง 

เพื่อให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเส่ียงต่อ
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมี
ความรู้และตระหนกัในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง
ตลอดจนปรับเปลี่ยนการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้อยา่ง
ถูกต้อง 

ประชาชน จ านวน  
50  คน   

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังมีความรู้และ
ตระหนักในการดูแล
สุขภาพของตนเอง
ตลอดจนปรับเปลี่ยนการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกตอ้ง 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการอบต.ห้วยโจด  ต าบล
แห่งความสุข   ภายใต้   4  ด ี 
วิถีพอเพยีง 
 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ต าบลห้วยโจดเป็นต าบลแห่ง
ความสุขภายใต้ 4 ดี วถิี
พอเพียง 

ประชาชนต าบล
ห้วยโจด 

70,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

70,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

70,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

70,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

งบประมาณที่
สนับสนุน 

ชุมชนน าไปขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สระแกว้เมือง
แห่งความสุข ภายใต้  4  
ดี 
วิถีพอเพยีง  

ส านัก                   
งานปลัด 

6 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
ในการพัฒนาคุณภาพชวีิต
ต าบลห้วยโจด 

กลุ่มผู้สูงอายุของ
ต าบลห้วยโจด 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 80ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้สูงอายุได้รับการอบรม
และให้ความรู้ในการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.01 



7 โครงการตรวจคัดกรอง
เบาหวาน ความดันโลหิตและ
ตรวจวัดสายตา หมู่ที่ 1-7 
ต าบลห้วยโจด 

เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยง 
ได้รับการตรวจคัดกรองค้นหา
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตและตรวจวัดสายตา 

ประชากรกลุ่มเสี่ยง
หมู่ที่ 1 -7 

80,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรกลุ่มเสี่ยง 
ได้รับการตรวจคัดกรอง
ค้นหาโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตและ
ตรวจวัดสายตา 

ส านักงานปลัด 

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนสร้างจิตสดใส
ร่างกายแข็งแรง 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
ให้มีร่างกายแข็งแรง 

ประชาชนต าบล
ห้วยโจด 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพให้มีรา่งกาย
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่  1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและ                         
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 
2)    ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
 
             2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



1 โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้กับ
ประชาชน เช่น กลุ่มจักสานสุ่ม
ไก่ ตะกร้า กระเป๋าและอื่นๆ  

เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชน หมู่ที่ 1-7 ต าบล
ห้วยจด 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

สร้างงาน  สร้างรายได้ให้
คนในชุมชน 

สนง.ปลัด 
 

2 โครงการก่อสร้างตลาดนัด
ชุมชนและจุดจ าหน่ายสินค้า
ทางการเกษตร  
 

เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชน หมู่ที่ 1 ,3 
หน้าศูนย์กลาง
หมู่บ้านและติด
ศูนย์ อปพร. กวา้ง 
20 เมตร ยาว 50 
เมตร หมู่ที่ 1/ 
กว้าง 6 เมตร ยาว 
20 เมตร หมู่ที่ 3 

- 3,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 
หมู่ที่1 

 

1,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 
หมู่ที่3 

 

- โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

สร้างงาน  สร้างรายได้ให้
คนในชุมชน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่  1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและ                         
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 
2)    ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
 
             2.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 



ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีเข้าพรรษาต้านยาเสพ
ติด 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพติด 
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายของ
เด็กและเยาวชนให้ร่วมกัน
รณรงค์ต้านยาเสพติดในพื้นที ่

กลุ่มเด็กวัยเรียน
และเยาวชน               
ม.3 ,ม.4 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 

2 โครงการจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล   วันแม่ 12 สิงหาคม 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ประชาชน ต าบล
ห้วยโจด 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 30 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตรยิ ์

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

63 
 

 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการแข่งขันกีฬาในชุมชน 
เพื่อให้เด็กและเยาวชนหา่งไกล
ยาเสพติด 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน ์

เด็กและเยาวชน 
ต าบลห้วยโจด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

เด็กและเยาวชนเข้า
เข้าร่วมโครงการ
เกินกว่าร้อยละ 50 

เด็กและเยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน ์

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ.01 



4 โครงการจัดกิจกรรมวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ

เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประชาชนต าบล
ห้วยโจด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการเกินกว่า
ร้อยละ 50 

สืบสานประเพณีวัฒนา
ธรรม 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรมฯ 

5 โครงการจัดกิจกรรมท าบญุ
เนื่องในวันเข้าพรรษา แห่เทียน 

เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประชาชนต าบล
ห้วยโจด 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการเกินกว่า
ร้อยละ 50 

สืบสานประเพณีวัฒนา
ธรรม 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรมฯ 

6 โครงการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจของประชาชน
ให้มีจิตใจที่ตั้งมั่น มีคุณธรรม
และจริยธรรมเป็นพื้นฐาน 

ประชาชนต าบล
ห้วยโจด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการเกินกว่า
ร้อยละ 50 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 โครงการท าบุญเยี่ยมวัดช่วง
เข้าพรรษา 

เพื่อเป็นการรณรงค์ เชิญชวน 
และเพื่อให้ประชาชนได้ท าบุญ 
ฟังเทศน์ ฟังธรรมในช่วง
เข้าพรรษา   

ผู้น าชุมชน ผู้น า
ท้องถิ่น  เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนภายใน
ต าบลห้วยโจด 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่ม เป้าหมาย 

ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและ
ประชาชน  

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

แบบ ผ.01 



ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่  1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและ                         
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 
2)    ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
 
             2.5  แผนงานการเกษตร 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนป้องกัน
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน 

เพื่อให้ความรู้กับประชาชนได้มี
เข้าใจและปฏิบัติตัวในการ
ควบคุมไฟป่าได้อย่างถูกวิธ ี
และเป็นการป้องกันไฟป่าในที่
สาธารณะ 

ประชาชน นักเรียน 
เยาวชนของต าบล
ห้วยโจด และพื้นที่
สาธารณะในต าบล 

15,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ50 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายได้มีความ
เข้าใจและปฏิบัติตัว
ควบคุมไฟป่าได้ถูกวธิี 
และเป็นการป้องกันไฟ
ป่าในที่สาธารณะ 

ส านัก                  
งานปลัด 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่  2  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ห้วยโจด 

 

          2)   ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
               
  2.1  แผนงานงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้
ยากจน อยากไร้ในต าบลห้วย
โจด 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

หมู่ที่ 1-7 200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่  2  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ห้วยโจด 
          2)   ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
               
  2.2  แผนงานเคหะชุมชน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ
ชุมชน  

เพื่อส่งเสริม สุขภาพ อนามัย
คนในชุมชน 

หมู่ที่ 1                    
บ้านห้วยโจด 

- - 2,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างศาลาพักริม
ทาง 3 หลัง  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีที่พกัอาศัย
ระหว่างการสัญจรไปมา 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง - 250,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

3 โครงการปรับปรุงศาลา
กลางบ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนสถานที่
สาธารณะประโยชน ์

หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

4 โครงการก่อสร้างศาลาพักริม
ทาง จ านวน 1 หลัง  ซอย 1 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พัก
ระหว่างการเดินทางสัญจรไป
มา 

หมู่ที่ 7 บา้นเนิน
พัฒนา 

250,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - - ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 



5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ให้สวยงาม  ร่มร่ืน 

-ที่ท าการอบต.ห้วย
โจด 
 

- 250,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- 250,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

สร้างความร่มร่ืน  และ
สวยงาม 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  อบต.หว้ยโจด 

เพือ่เป็นที่ให้บริการประชาชน
และเก็บวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
 ขนาดกว้าง 20 
เมตร ยาว  40  
เมตร  ที่ท าการ
อบต.ห้วยโจด 

- 5,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - 1 แห่ง ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้างป้าย
ส านักงาน อบต.ห้วยโจด 

เพื่ อก่อสร้างป้ ายส านักงาน 
อบต.ห้วยโจด 

ที่ท าการ อบต.ห้วย
โจด 

- 250,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - 1 แห่ง ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

8 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 
อบต.ห้วยโจด 

เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.
ห้วยโจด 

ที่ท าการ อบต.ห้วย
โจด 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- 1 แห่ง ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

9 โครงการปรับปรุงทาสี
ส านักงาน อบต.ห้วยโจด 

เพื่อปรับปรุงทาสีส านักงาน 
อบต.ห้วยโจด 

ที่ท าการ อบต.ห้วย
โจด 

- 200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - 1 แห่ง ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

10 โครงการต่อเติมโครงหลังคากัน
สาด ห้องประชุม อบต.หลังเก่า 

เพื่อต่อเติมโครงหลังคากันสาด 
ห้องประชุม อบต.หลังเก่า 

ห้องประชุม อบต.
หลังเก่า 

- 80,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - 1 แห่ง ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.01 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่  2  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ห้วยโจด 
          2)   ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
  2.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน
การออกก าลังกาย 

หมู่ที่ 3 บา้นคลอง
ยาง กว้าง 25 
เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.10 
เมตร  

- 700,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ขึ้น 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

2 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
ออกก าลังกาย หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน
การออกก าลังกาย 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อ
นางชิง 

- - 2,500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ขึ้น 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ.01 



3 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ออก
ก าลังกาย หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนมีอปุกรณ์ใน
การออกก าลังกาย 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อ
นางชิง 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ขึ้น 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
4 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล

ในชุมชน หมู่ที่ 4 
เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน
การออกก าลังกาย 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อ
นางชิง 

- - - 2,500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ขึ้น 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างสนามเปตอง 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน
การออกก าลังกาย 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อ
นางชิง 

- 250,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ขึ้น 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
6 โครงการก่อสร้างถนนทางเดิน

รอบลานอเนกประสงค์พร้อม
วางบล็อกตวัหนอน 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อ
นางชิง 

- - - 500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ด ี

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
7 โครงการปรับปรุง

สวนสาธารณะพร้อมจัดซ้ือ
เครื่องออกก าลังกาย หมู่ที ่5 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน
การออกก าลังกาย 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง - - 500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
8 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

อเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 
เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน
การออกก าลังกาย 

หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน กว้าง 
30 เมตร ยาว 60 
เมตร 

- 990,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

990,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
9 โครงการจัดซ้ือเครื่องออกก าลัง

กาย หมู่ที่ 1-7  
เพื่อให้ประชาชนมีอปุกรณ์ใน
การออกก าลังกาย 

หมู่ที่ 1-7  500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ.01 



10 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 7  

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน
การออกก าลังกาย 

หมู่ที่ 7 บา้นเนิน
พัฒนา กว้าง 20 
เมตร ยาว 40 
เมตร 

- - 440,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
11 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม 

สนามฟุตซอล ณ ที่ท าการ 
อบต.ห้วยโจด  

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน
การออกก าลังกาย 

ก่อสร้างหลังคา
คลุม สนามฟุตซอล 
ณ ที่ท าการ อบต.
ห้วยโจด 

- - 1,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- 1 แห่ง ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่  2  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ห้วยโจด 
          2)   ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
               
  2.4  แผนงานการเกษตร 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขุดสระน้ าดิบ จ านวน 
20  ไร่  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 1                       
บ้านห้วยโจด 

- 13,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

13,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 



2 โครงการขุดสระปา                 
จ านวน 10  ไร่  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 1                       
บ้านห้วยโจด 

5,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

5,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 - ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

3 โครงการขุดลอกประปาส ารอง
น้ า เนื้อที่ 20 ไร่  หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อ
นางชิง 

- 10,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

4 โครงการขุดสระน้ าดิบ จ านวน 
17  ไร่  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน 

- - 13,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

5 โครงการก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนลานในการ
ตากพืชผลทางการเกษตร 

หมู่ที่ 7 บา้นเนิน
พัฒนา 

- - - 500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่  2  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ห้วยโจด 
          2)   ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
               
  2.5  แผนงานการพาณิชย์ 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



1 โครงการขยายเขตประปา
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 1 บ้าน
ห้วยโจด 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 1                     
บ้านห้วยโจด 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชนได้รบัการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

2 โครงการปรับปรุงระบบประปา 
ภายในหมูบ่้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 1                    
บ้านห้วยโจด 

 10,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

10,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

3 โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ า
ดิบแบบโซล่าเซลล์ ประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 2 บา้นหนอง
ป่าหมาก 

- - - 500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

4 โครงการก่อสร้างระบบประปา 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 3 บา้นคลอง
ยาง 

- - - 3,500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการสร้างรั้วลวดหนาม
รอบสระประปา 

เพื่อล้อมรอบสระประปา
สาธารณะ 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อ
นางชิง 

- 250,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
 

6 โครงการขยายเขตประปา
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อ
นางชิง 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 



7 โครงการวางระบบเครื่องสูบน้ า
เข้าสระประปาส ารอง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อ
นางชิง 

- 200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

8 โครงการติดตั้งเครื่องกรอง
ประปาหมู่บา้น 3 ชุด 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อ
นางชิง 

150,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - - ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

9 โครงการขุดเจาะน้ าบาดาล
ส ารองระบบประปา หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อ
นางชิง 

- 300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

10 โครงการขยายเขตประปา
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 150,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

11 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 3,650,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- 3,650,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

12 โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ า
ดิบแบบโซลาเซล ของประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 5 

เพื่อลดต้นทุนการผลิต
น้ าประปา 

ประปา                    
หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 

 500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เพื่อลดต้นทุนการผลิต
น้ าประปา 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการขุดลอกสระประปา 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง - 375,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 



14 โครงการขยายเขตประปา
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 6                       
บ้านน้อยสนามบิน 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

15 โครงการก่อสร้างระบบประปา 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 6                     
บ้านน้อยสนามบิน 

- - - 3,500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

16 โครงการขยายเขตประปา
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 7                    
บ้านเนินพัฒนา 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

17 โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ า
ดิบแบบโซลาเซล ของประปา
อบต.ห้วยโจด 

เพื่อลดต้นทุนการผลิต
น้ าประปา 

ประปา                    
อบต.ห้วยโจด 

500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

เพื่อลดต้นทุนการผลิต
น้ าประปา 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่  1   เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว  ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อม 
           และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
3)   ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
 
                  3.1 แผนงานการเกษตร  
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมการท าปุ๋ย
หมัก 

เพื่อส่งเสริมอาชีพการท าปุย๋
หมักแกป่ระชาชนต าบลห้วย
โจด 

ประชาชนต าบล
ห้วยโจด 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สร้างงาน  สร้างรายได้ 
กับประชาชนในพื้นที ่ 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
ปลูกผักปลอดสารพษิ 

เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
ปลูกผักปลอดสารพษิ 

ประชาชนต าบล
ห้วยโจด 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สร้างงาน  สร้างรายได้ 
กับประชาชนในพื้นที ่ 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการปรับปรุงโรงสีชุมชน 
หมู่ที่ 5 

เพื่อประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากโรงสีข้าวชุมชนร่วมกัน 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง - 150,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
โรงสีข้าวชุมชน
ร่วมกัน 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่ 2  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 
             
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ห้วยโจด    
             3)   ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
                    
  3.1 แผนงานเคหะชุมชน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ                        
คัดแยกขยะ 

เพื่อลดปริมาณการทิ้งขยะ ประชาชนต าบล           
ห้วยโจด 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

สามารถลดปริมาณการ
ทิ้งขยะได ้

ส านักงานปลัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่ 2  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 
             
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ห้วยโจด    
             3)   ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
                    
  3.2 แผนงานการเกษตร 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงฝาย
ต่างๆ ภายในต าบลหว้ยโจด 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมฝายต่างๆ 
ภายในต าบลห้วยโจด 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

อย่างน้อย 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างสะพานทาง
ข้ามแบบทอ่ลอดเหลี่ยม  หมู่ที ่
1 เส้นนาตาไล้และโคกกลาง 

เพื่อให้น้ าไหลเวียนได้
สะดวกขึ้น 

หมู่ที่ 1  บ้านหว้ยโจด 
เส้นนาตาไล้และโคก
กลาง  

250,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - 2 แห่ง เพื่ อ ให้ น้ า ไห ล เวี ย น
สะดวก 

กองช่าง 

3  โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที ่1 
เส้นบ้านเหนือข้างโรงไฟฟ้า 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยโจด 
เส้นบ้านเหนือข้าง
โรงไฟฟ้าพร้อมสร้าง
ฝายน้ าล้น กวา้ง 12 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร ลึก 4 เมตร 

- - 2,400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

2,400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1 แห่ง ป ระ ช าช น มี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4  โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที ่1 
เส้นฝายห้วยโจดไปไร่ตาบัต ิ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยโจด 
เส้นฝายห้วยโจดไปไร่
ตาบัติ กว้าง 12 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร ลึก 
4 เมตร 

- 2,400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

2,400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- 1 แห่ง ป ระ ช าช น มี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

5  โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที ่1 
เส้นสวนส้ม 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยโจด 
เส้นสวนส้ม กวา้ง 12 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร ลึก 4 เมตร 

-  2,400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

2,400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 แห่ง ป ระ ช าช น มี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

6  โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที ่1 
เส้นคลองสระประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยโจด 
เส้นบ้านเหนือข้าง
โรงไฟฟ้าพร้อมสร้าง
ฝายน้ าล้น กวา้ง 12 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร ลึก 4 เมตร 

2,400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

2,400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - 1 แห่ง ป ระ ช าช น มี น้ า ใช้ ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 1  บ้านหว้ยโจด  400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

400,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

400,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

400,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

4 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกคลองเจ๊กฮู   เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 2 บ้านหนองป่า
หมาก กวา้ง 12  เมตร 
ยาว 3,000 เมตร  ลึก 
4 เมตร  

- 3,600,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

3,600,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 2  บ้านหนองป่า
หมาก  

400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

400,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

400,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

400,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

4 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



10 โครงการก่อสร้างสระพานทาง
ข้ามแบบทอ่ลอดเหลี่ยม 
จ านวน 1 จุด เส้น คลองตา
หมุน   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 3 บา้นคลองยาง 
เส้น คลองตาหมุน   

350,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 3  บ้านคลอง
ยาง  

400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

400,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

400,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

400,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

4 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างฝายแบบถนน
น้ าล้น หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 3  บ้านคลอง
ยาง  

400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

400,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

400,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

400,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

4 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

13 โครงการขุดลอกคลองนางชิง 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อ
นางชิง กว้าง 12 
เมตร ยาว 1,600 
เมตร ลึก 5 เมตร 

- 960,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างสะพานทาง
ข้ามแบบทอ่ลอดเหลี่ยม เส้น
ขึ้นเขาโอนซา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการคมนาคม 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อ
นางชิง จ านวน            
1 จุด เส้นขึ้นเขา
โอนซา 

350,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
- - - ประชาชน 

ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
ขนาดกลาง  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อ
นางชิง 

- - - 50,000,000 
(กรมชลประทาน) 
งบโดยประมาณ 

1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

16 โครงการขุดลอกคลองเขาโอน
ซา หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อ
นางชิง กว้าง 10  
เมตร ยาว 2,000 
เมตร  ลึก 4 เมตร  

- - - 1,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



17 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 4 บา้นบ่อ
นางชิง  

400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

400,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

400,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

400,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

4 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 
79 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการขุดลอกคลองเหมย
ตาย หมู่ที ่5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง  
กว้าง 12 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ลึก 4 
เมตร 

- 1,200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

19 โครงการขุดลอกคลองตาสวย 
บ้านเสาสูง  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
กว้าง 12 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ลึก 4 
เมตร  

- - 2,400,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,400,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

20 โครงการขุดลอกคลองหนองคู 
บ้านเสาสูง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
กว้าง 12 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ลึก 4 
เมตร 

- 2,400,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

2,400,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

21 โครงการขุดลอกคลองไผ่ใหญ่ 
บ้านเสาสูง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
กว้าง 12 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ลึก 4 
เมตร 

- - 2,400,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,400,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

22 โครงการขุดลอกคลองเตย 
บ้านเสาสูง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
กว้าง 12 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ลึก 4 
เมตร 

- 2,400,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

2,400,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



23 โครงการขุดลอกคลองผักหวาน 
บ้านเสาสูง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง 
กว้าง 12 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ลึก 4 
เมตร 

- 2,400,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

2,400,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 5 บา้นเสาสูง  300,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

4 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 
80 

 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 โครงการขุดลอกคลองหนองคู
บน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน กว้าง 15 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร ลึก 6 เมตร 

- - 2,250,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,250,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

26 โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองคู
ล้าง  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 6 บา้นน้อย
สนามบิน กว้าง 30 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร ลึก 8 เมตร 

6,000,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

6,000,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

6,000,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

6,000,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
ผ่าน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 7 บา้นเนินพัฒนา 
กว้าง 12 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ลึก 4 
เมตร 

350,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

350,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

350,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

350,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

4 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

28 โครงการขุดลอกคลองนอก2 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 7 บา้นเนินพัฒนา 
กว้าง 12 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ลึก 5 
เมตร 

1,500,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,500,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,500,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,500,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



29 โครงการขุดลอกคลองนอก1 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 7 บา้นเนินพัฒนา 
กว้าง 12 เมตร ยาว 
700 เมตร ลึก 5 เมตร 

- - 1,100,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1,100,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

30 โครงการขุดลอกคลองพร้อม
ถนนเลียบคลอง ซอย1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 7 บา้นเนินพัฒนา 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร  

- 1,500,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

31 โครงการ ปลูกป่า เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวให้มากขึ้น  

พื้นที่สาธารณะของ
ต าบลห้วยโจด 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

เกิดความร่มร่ืนและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวได้มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 

81 
 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 โครงการคลองสวย น้ าใส   ปรับปรุงสภาพแม่น้ าล า
คลองแหล่งน้ าสาธารณะให้
สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล 

แม่น้ าล าคลองแหล่งน้ า
สาธารณะของต าบล
ห้วยโจด 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

แม่น้ าล าคลองแหล่งน้ า
สาธารณะสามารถใช้งาน
ได้ทุกฤดูกาล 

ส านักงานปลัด 

33 โครงการบ ารุงรักษาต้นไม้
ตามโครงการปลูกป่า 

เพื่อเป็นการดูแลต้นไม้ที่ปลูก
ให้เจริญเติมโต 

พื้นที่ต าบลห้วยโจด 20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ต้นไม้ที่ปลูกได้เจริญเติม
โต 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 
 
 
 
 



 
 
 

82 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่ 3  ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่ง 
             ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ห้วยโจด 
 4)   ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
               
 4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการบูรณะและปรับปรุง
ภูมิทิศน์บ่อทองโบราณ  

เพื่อบูรณะและปรับปรุง
สถานท่ีท่องเท่ียวของ
ต าบลห้วยโจด 

หมู่ท่ี 4 บ้านบ่อนาง
ชิง บ่อทองโบราณ 
จ านวน 2 บ่อ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

บ่อทองโบราณที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ต าบลห้วยโจดมีแหล่ง
ศึกษาข้อมูลและแหล่ง
ท่องเท่ียว 

กองการศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 

83 
 

                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วที่ 1   เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อม 
                                      และคุณภาพชีวิตท่ีดี  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ห้วยโจด 
         5)    ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
 
       5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 รายจ่ายอื่นๆ  
ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา 
วิจัย และประเมินผล  

เพื่อเป็นการส ารวจความพึง
พอใจที่ประชาชนมีต่อการ
บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยโจด 

ผู้ท่ีมารับบริการ
ในด้านต่าง ๆ 
จากองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ห้วยโจด   

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ผลการศึกษา วิจัย 
ส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาน
ผู้รับบริการจาก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด   

ส านัก             
งานปลัด 

2 โครงการปกป้องเทิดทูล
สถาบันส าคัญของชาติ 

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงาน  ประชาชนเกิด
การสร้างทัศนคติและ
จิตส านึกท่ีดีงามในการ
ปกป้องสถาบัน มีความ
จงรักภักดี ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณในสถาบันกษัตริย์ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน  
ประชาชนเกิดการ
สร้างทัศนคติและ
จิตส านึกท่ีดีงาม
ในการปกป้อง
สถาบัน 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

รอ้ยละ80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน  ประชาชน
เกิดการสร้างทัศนคติ
และจิตส านึกที่ดีงามใน
การปกป้องสถาบัน          
มีความจงรักภักดี 
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณในสถาบัน
กษัตริย์ 

ส านัก                  
งานปลัด 

 
 

แบบ ผ.01 



 
 
 

84 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร  
สมาชิกสภาอบต.พนักงาน
ส่วนต าบลลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างผู้น าชุมชน ของ
ต าบลห้วยโจด 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง            
ผู้น าชุมชน ของ
ต าบลห้วยโจด 

400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

จ านวนของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้บริหาร สมาชิกฯ 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง ผู้น าท้องถิ่น มี
ความรู้สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านัก 
งานปลัด 

4 โครงการพัฒนาระบบสาร
บรรณอิเล็คทรอนิกส์
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ภายในท่ีท าการ
อบต.ห้วยโจด 

7,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

7,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

7,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

7,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านัก                 
งานปลัด 

5 โครงการอบต.ห้วยโจด 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  

เพื่อออกหน่วยเคลื่อนท่ีรับ
ฟังปัญหาของประชาชน 

หมู่ท่ี 1-7 ต าบล
ห้วยโจด 

- - - 20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

7 หมู่บ้าน ได้รวมรวมปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ส านัก 
งานปลัด 

6 โครงการอบต.ห้วยโจด 
ร่วมกับอ าเภอวัฒนานคร จัด
กิจกรรมอ าเภอยิ้มเคลื่อนท่ี 

เพื่อออกหน่วยเคลื่อนท่ีรับ
ฟังปัญหาของประชาชน 

หมู่ท่ี 1-7 ต าบล
ห้วยโจด 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

7 หมู่บ้าน ได้รวมรวมปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ส านัก 
งานปลัด 

7 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

พื้นท่ีท้ังหมดของ
ต าบลห้วยโจด 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

แผนท่ีภาษีท่ี
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
 

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และออกหน่วยเก็บภาษี 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ท่ี 1-7 ต าบล
ห้วยโจด 

10,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

7 หมู่บ้าน การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

 
 

แบบ ผ.01 



 
 
 
 

85 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝ่าย
การเมือง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน/
ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง 

ฝ่ายการเมือง 2,100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

2,100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

2,100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

2,100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของฝ่าย

การเมืองใน 
อบต.ได้รับ

เงินเดือนและ
ค่าตอบแทน

ต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ด้านการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

ส านัก 
งานปลัด 

10 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง 
หรือการท าประชาพิจารณ์ 
ประชามติต่างๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การเลือกตั้งท่ัวไปหรือ
เลือกตั้งซ่อมฯ ในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ การ
ท าประชาพิจารณ์ 
ประชามติต่างๆ 

การเลือกตั้ง 
การท าประชา

พิจารณ์ 
ประชามติต่างๆ 

ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 60 ของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไปเลือกตั้ง 

ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขได้รับ
การพัฒนา 

ส านัก 
งานปลัด 

11 เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ 
 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ท้องถิ่นเพ่ือการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

พนักงานส่วน
ต าบล 
พนักงานจ้าง  

5,200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

5,200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

5,200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

5,200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

พนักงานจ้างมี 
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอื่นและ
สวัสดิการท่ีดี 

ส านัก 
งานปลัด 
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 
 

 
 

86 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่ส่วน
งานต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการอินเตอร์เน็ต
ต าบล ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
 

850,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

850,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

850,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

850,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานท่ี
สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

ส านัก 
งานปลัด 
กองคลัง 

13 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าวัสดุให้แก่ส่วนงาน
ต่างๆ  

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุต่างๆ
เพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
 

800,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

800,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

800,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

800,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานท่ี
สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

ส านัก 
งานปลัด 
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 
 
 
 
 

 
87 
 

                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วที่ 1   เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อม 
                                     และคุณภาพชีวิตท่ีดี  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ห้วยโจด 
         5)    ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
 
       5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ 
 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ท้องถิ่นเพ่ือการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

พนักงานส่วน
ต าบล 
พนักงานจ้าง  

600,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

600,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

600,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

600,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

พนักงานจ้างมี 
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอื่นและ
สวัสดิการท่ีดี 

ส านัก 
งานปลัด 

แบบ ผ.01 



2 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่ส่วน
งานต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการอินเตอร์เน็ต
ต าบล ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานท่ี
สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

ส านัก 
งานปลัด 

3 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าวัสดุให้แก่ส่วนงาน
ต่างๆ  

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุต่างๆ
เพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานท่ี
สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

ส านัก 
งานปลัด 
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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วที่ 1   เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อม 
                                     และคุณภาพชีวิตท่ีดี  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ห้วยโจด 
         5)    ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
 
       5.3  แผนงานการศึกษา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



1 เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ 
 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ท้องถิ่นเพ่ือการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครูผู้ดแูลเด็ก 
พนักงานจ้าง 

1,500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,500,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,500,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,500,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ครูผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้าง มี 
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอื่นและ
สวัสดิการท่ีดี 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษา
ดูงานของบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานให้แก่ผู้ดูแลเด็กและผู้
มี ห น้ า ท่ี เกี่ ย ว ข้ อ ง ด้ า น
การศึกษา 

บุคลากร  
คณะกรรมการ
ศูนย์ ,หัวหน้า
ส่วนราชการ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ปีละ 1 ครั้ง ผู้ดูแลเด็กและผู้มี
หน้าท่ีเกี่ยวข้องด้าน
การศึกษามีความรู้ใน
การบริหารจัดการด้าน
การศึกษา 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการประชุมผู้ปกครอง  เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การด าเนินงานของศพด.
ให้กับผู้ปกครอง 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 

ศพด.บ้านบ่อนางชิง 

6,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

6,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

6,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

6,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่ม เป้าหมาย 

ผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือกับการ
ด าเนินงานของศพด. 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ.01 



4 โครงการจดัซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

เพื่อให้มีวัสดุงานบ้านงาน
ครัวใช้ใน ศพด. 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 

ศพด.บ้านบ่อนางชิง 

18,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

18,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 
 

18,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

18,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 
 

ศพด. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

ศพด.มีวัสดุงานบ้าน
งานครัวใช้ในอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5 โครงการจดัซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้ ครู และบุคลากรมี
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 

ศพด.บ้านบ่อนางชิง 
กองการศึกษาฯ 

35,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 
 

35,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

35,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

35,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ศพด. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

ครู และบุคลากรมี
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้
ในการจัดการเรียนรู้
อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 โครงการค่าไฟฟ้าส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้ใน 
ศพด.ที่เอี้อต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 

ศพด.บ้านบ่อนางชิง 
 

135,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

135,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

135,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

135,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ศพด. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

ศพด. มีระบบไฟฟ้า
ใช้ใน การจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน
อย่างต่อเนื่องและ
คุ้มค่า 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 โครงการค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

เพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ครุภณัฑ์ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 

ศพด.บ้านบ่อนางชิง 
 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ศพด. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

ศพด.มีครุภัณฑ์ที่
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการค่าวสัดสุ านักงาน เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ส านักงานท่ีจ าเป็นให้ครู
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและมีประสิทธิภาพ 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 

ศพด.บ้านบ่อนางชิง 
กองการศึกษาฯ 

35,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

35,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

35,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

35,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ศพด. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

ครูมีวัสดุ อุปกรณ์
ส านักงานท่ีจ าเป็นใช้
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ.01 



9 ค่าจ้างไดม้าซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน ภาร
โรง คนสวน ของ ศพด. 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 

ศพด.บ้านบ่อนางชิง 
 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ศพด. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

ศพด.สะอาดและลด
ภาระของผูดู้แลเด็ก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10 โครงการจดัส่งครูผูส้อน
เข้ารับการฝึกอบรม 

เพื่อให้ครูผูส้อนไดร้ับการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ 

6 คน 60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

60,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

60,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

60,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ศพด. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

ครูผูดู้แลเด็กและผู้แล
เด็กได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
ในด้านต่างๆ อันจะ
ส่งผลท าให้การเรียน
การสอนมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

11 โครงการเพิม่บุคลากรครู
ตามอัตราส่วน ครู : เด็ก 
 

เพื่อให้มีบุคลากรตาม
อัตราส่วน 1:20 
 

3 คน 378,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 
 

378,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

378,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

378,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ศพด. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

ครูผูดู้แลเด็กและครผูู้
แลเด็กไดร้ับการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถในด้าน
ต่างๆ อันจะส่งผลท า
ให้การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



12 โครงการก่อสร้าง ราง
ระบายน้ าภายในและ
ภายนอกอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นคลอง
ยาง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
เข้าภายในภายนอกบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                     

ศพด.คลองยาง 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 
 

- - - ศพด. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

ระบบการไหลเวียน
ของน้ าภายใน และ
ภายนอกมีความ
คล่องตัวมากขึ้น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เชื่อมต่อเส้นเดมิ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยโจด 

เพื่อสะดวกในการรับส่ง
บุตรหลาน                                     

ศพด.ห้วยโจด 150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

150,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

150,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

150,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ศพด. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

ผู้ปกครองสะดวกใน
การรับส่งบุตรหลาน                                     

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

14 โครงการอ่างแปรงฟัน 
พร้อมก๊อกน้ า ขนาด กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 6.00 
เมตร สูง 0.60 เมตร 
  
 

เพื่อให้เด็กมีสถานท่ีแปรง
ฟันที่เพียงพอและถูก
สุขลักษณะ 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 

ศพด.บ้านบ่อนางชิง 
 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- - ศพด. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

เด็กนักเรยีนมีสถานท่ี
แปรงฟันท่ีเพียงพอ
และถูกสุขลักษณะ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

15 โครงการจดัซื้อเครื่องเล่น
สนาม 

เพื่อใช้ในการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้
ของเด็กภายใน ศพด.บ้าน
คลองยาง 
 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 

ศพด.บ้านบ่อนางชิง 
 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ศพด. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

เด็กเล็กภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไดร้ับ
การสร้างเสริม
ประสบการณ์เรยีนรู้
ตามวัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

16 โครงการก่อสร้างหลังคา
โค้งเพื่อวางเครื่องเล่น
สนาม ศพด.บ้านห้วยโจด 

เพื่อเป็นสถานท่ีวางเครื่อง
เล่นสนามและจัดกิจกรรม 

ศพด.ห้วยโจด 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ศพด. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

ศพด.มีสถานท่ีวาง
เครื่องเล่นสนามและ
จัดกิจกรรม 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 



ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

17 โครงการต่อเติมรางน้ า
รอบอาคารเรียนหลังใหม่
และหลังเก่า 

1.เพื่อป้องกันน้ ากระเด็น
เข้าภายในอาคารเรยีนทั้ง 
2 อาคารเรียน 

ศพด.บ่อนางชิง 
ศพด.คลองยาง 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ศพด. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

น้ าไม่กระเด็นเข้า
ภายในอาคารเรียนทั้ง 
2 อาคารเรียน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

18 โครงการก่อสร้างป้ายบอก
ทางเข้าศูนย์ 

เพื่อสถานท่ีและระยะ
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 

ศพด.บ้านบ่อนางชิง 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ศพด. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

มีป้ายบอกสถานท่ี
และระยะทางเข้า
ศูนย ์

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

19 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์
 

เพื่อสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ทีด่ี มี
สภาพแวดล้อมสิ่งต่างๆ
รอบตัว น่าอยู่ น่าเรยีนรู ้
 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 

ศพด.บ้านบ่อนางชิง 
 

90,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

90,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

90,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

90,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ศพด. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

ศพด. มี
สภาพแวดล้อม 
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกที่ดี น่า
อยู่น่าเรียนรู้ มากขึ้น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

20 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กนักเรยีนทุกคน
ได้รับประทานอาหารกลาง
วันท่ีมีประโยชน์ และถูก
หลักโภชนาการ 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 

ศพด.บ้านบ่อนางชิง 
 

637,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 
 

637,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

637,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 
 

637,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 
 

ศพด. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

เด็กนักเรยีนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีประโยชน์ 
และถูกหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แบบ ผ.01 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 โครงการทัศนศึกษานอก
สถานท่ีของเด็กเล็ก 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้นวตักรรมระดับ
ปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี และให้เด็กได้
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา จาก
ประสบการณ์สถานท่ีจริง 
 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 
ศพด.บ้านบอ่นางชิง 
 
 
 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 
 
 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 
 
 
 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 
 
 

ศพด. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี
 

เด็กนักเรยีนได้เรยีนรู้
นวัตกรรมระดับ
ปฐมวัยจากแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี 
และได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์สถานที่
จริงอย่างมีความสุข 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 

22 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาและนันทนาการ 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กให้ได้รับความพร้อมทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์จติใจ 
สังคม และสติปญัญา และ
สร้างความตระหนักในการ
ออกก าลังกายเห็น
ความส าคญัของการเล่น
กีฬา  

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 
ศพด.บ้านบ่อนางชิง 
 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ศพด. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

เด็กนักเรยีนได้รับ
ความพร้อมทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม และสติปญัญา 
และเห็นความส าคัญ
ของการเล่นกีฬา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

23 โครงการบณัฑิตน้อย 
 

เพื่อให้เด็กท่ีจบการศึกษา
มีความภาคภูมิใจใน
สถาบันที่จบมา 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 
ศพด.บ้านบ่อนางชิง 
 
 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ศพด. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

เด็กนักเรยีนที่จบ
การศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน
ที่จบมา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แบบ ผ.01 



 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
ตระหนักถึงอนาคตของ
ตนเอง และรูร้ักษาสามัคคี 
ต่อกัน 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 
ศพด.บ้านบ่อนางชิง 
 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ศพด. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

เด็กและเยาวชนได้
ตระหนักถึงอนาคต
ของตนเอง และรู้
รักษาสามคัคี ต่อกัน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

25 โครงการก่อสร้างรั้วกัน
สระด้านหน้าอาคารศพด.
บ้านบ่อนางชิง 

เพื่อป้องกันเด็กในศพด.
บ้านบ่อนางชิงตกสระน้ า 

ศพด.บ้านบ่อนางชิง 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

- - ศพด. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

ป้องกันเด็กในศพด.
บ้านบ่อนางชิงตกสระ
น้ า 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วที่ 1   เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อม 
                                     และคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ห้วยโจด 
         5)    ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
 
       5.4  แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนการบริหารงานด้าน
ค่าใช้สอย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่ส่วน
งานต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการอินเตอร์เน็ต
ต าบล ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานท่ี
สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

ส านัก 
งานปลัด 

2 สนับสนุนการบริหารงานด้าน
ค่าวัสดุให้แก่ส่วนงานต่างๆ  

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุต่างๆ
เพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
 

100,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานท่ี
สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

ส านัก 
งานปลัด 
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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วที่ 1   เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อม 
                                      และคุณภาพชีวิตท่ีดี  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ห้วยโจด 

         5)    ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 

5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ 
 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ท้องถิ่นเพ่ือการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

พนักงานส่วน
ต าบล 
พนักงานจ้าง  

1,500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯพนักงาน
จ้างมี เงินเดือน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
และสวัสดิการท่ีดี 

กองช่าง 

2 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่ส่วน
งานต่างๆ เช่น ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
 

500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานท่ี
สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 

3 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าวัสดุให้แก่ส่วนงาน
ต่างๆ โครงการจัดซ้ือวัสดุ
ต่างๆตามอ านาจหน้าท่ี เพื่อ
ใช้ในส านักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุต่างๆ
เพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานท่ี
สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 



               

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ เพื่อมีสถานท่ีใช้
สาธารณประโยชน์ 

อบต.ห้วยโจด 300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

อบต. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

มีสถานท่ีใช้
สาธารณประโยชน์ 

กองช่าง 

5 ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามกีฬา อบต.ห้วยโจด 

เพื่อให้แสงสว่างในการท า
กิจกรรมสนามกีฬา อบต.
ห้วยโจด 

สนามกีฬา อบต.
ห้วยโจด 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

อบต. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

ให้แสงสว่างในการท า
กิจกรรมสนามกีฬา 
อบต.ห้วยโจด 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างป้อมรักษาความ
ปลอดภัย อบต.ห้วยโจด 

เพื่อรักษาความปลอดภัย 
อบต.ห้วยโจด 

อบต.ห้วยโจด 150,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

150,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

150,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

150,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

อบต. มีการ
บริหารจดัการที่
ด ี

รักษาความปลอดภัย 
อบต.ห้วยโจด 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างเสารับส่งสัญญาณ
วิทยุสื่อสาร  

เพื่อรับส่งสัญญาณวิทยุ
สื่อสาร  

อบต.ห้วยโจด 200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานท่ี
สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 
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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วที่ 1   เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อม 
                                     และคุณภาพชีวิตท่ีดี  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ห้วยโจด 
         5)    ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
 
       5.6  แผนงานการพาณิชย์ 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ 
 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ท้องถิ่นเพ่ือการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

พนักงานจ้าง  1,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,000,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,000,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,000,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

พนักงานจ้างมี 
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอื่นและ
สวัสดิการท่ีดี 

ส านัก 
งานปลัด 

2 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่ส่วน
งานต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการอินเตอร์เน็ต
ต าบล ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
 

400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานท่ี
สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

ส านัก 
งานปลัด 

3 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าวัสดุให้แก่ส่วนงาน
ต่างๆ  

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุต่างๆ
เพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานท่ี
สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

ส านัก 
งานปลัด 

 
 

แบบ ผ.01 
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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วที่ 1   เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อม 
                                      และคุณภาพชีวิตท่ีดี  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ห้วยโจด 
         5)    ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
 

5.7 แผนงานงบกลาง 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม  

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ท้องถิ่นเพ่ือการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

พนักงานจ้าง  150,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

150,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

150,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

150,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน  

พนักงานจ้างมี 
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอื่นและ
สวัสดิการท่ีดี 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

กองการศึกษาฯ
กองช่าง 

2 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ีหรือในกรณี
จ าเป็นฉุกเฉินไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้  

อบต.ห้วยโจด 
 

700,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

700,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

700,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

700,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือและบรรเทา
ทุกข์จาก อบต.ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันท่วงที 

ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

 

3 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ 
ตามนโยบายของรัฐ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้พิการ ตาม
นโยบายของรัฐมีชีวิตดีขึ้น 

ผู้สูงอายุทุกหมู่
ท่ีมีอายุ 60 ปี

ขึ้นไป 

7,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

7,200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

7,500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

8,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ  
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้พิการ ตามนโยบาย
ของรัฐมีชีวิตดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผูพ้ิการ ตามนโยบาย
ของรัฐมีชีวิตดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (กทบ.) 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ท้องถิ่นเพ่ือการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

พนักงานส่วน
ต าบล  

200,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

210,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

210,000 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน  

พนักงานส่วนต าบล  
มี สวัสดิการท่ีดี 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

 

 

แบบ ผ.01 
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                                                                                         บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อแสดงความจงรักภกัดี 
และร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและถวายเป็น
ราชสักการะแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯ 

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ  จ านวน 1 ซุ้ม  

300,000 
 
 
 

300,000 
 
 

300,000 
 

300,000 
 

ส านักงานปลัด 

2 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 
2 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ  

787,000 
 

 

787,000 
 
 

787,000 
 
 

787,000 
 

 

กองคลัง 
 

3 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 

จัดซือ้เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 24,000 บีทีย ู
จ านวน 4 เครื่อง 

60,000 
 

 

- 
 
 

- 60,000 
 

 

ส านักงานปลัด 

4 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 

จัดซื้อเครือ่งตัดหญ้า
จ านวน 4 เครื่อง         
- แบบข้อแข็ง 2 เครื่อง 
19,000.- 
- แบบลอ้จักรยาน 2 
เครื่อง 24,000. 

43,000 
 
 
 

- - - ส านักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ.08 



 
 
 

127 
 

 
 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย (ผลผลติ
ของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อถังน้ าแบบสเตนเลส 
ขนาดความจ ุ2,000 ลิตร 
จ านวน 1 ถัง 

15,000 
 

 

- - - ส านักงานปลัด 

6 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร
แบบเป็นช่อง ขนาดกวา้ง 
ไม่น้อยกวา่ 90 ซม. สูงไม่
น้อยกว่า 90 ซม. จ านวน 
24 ตู้ 

30,000 
จ านวน 6 ตู ้

 
 

30,000 
จ านวน 6 ตู ้

 
 

30,000 
   จ านวน 6 ตู ้

 
 

 

30,000 
    จ านวน 6 ตู ้

 
 

 

กองคลัง 

7 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อเก้าอี้ท างาน ขนาด
กว้างไม่น้อยกวา่ 58 ซม. 
ลึกไม่น้อยกว่า 59 ซม. สูง
ไม่น้อยกวา่ 92 ซม. ปรับ
ระดับความสูงต่ าด้วย
ระบบไฮไดรลิก จ านวน 3 
ตัว  

- 
 
 
 
 

9,000 
 

- 
 

9,000 
 

กองคลัง 

8 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ส าหรับประมวลผล 
จ านวน 2 เครื่อง 

42,000 
 
 

- - - กองคลัง 

9 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ขนาด 2 บาน ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า90 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 180 ซม. จ านวน 4 ตู้ 

24,000 
 
 

- 24,000 
 

- กองคลัง 

10 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อเก้าอี้นวม  ขาเหล็กชุบ
โครเมียม เหล็กหนาไม่น้อย
กว่า  1 มม.  เบาะหนา ไม่
น้อยกว่า 2 นิ้ว  จ านวน 80 
ตัว 

20,000 
 

 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

 

ส านักงานปลัด 

 

แบบ ผ.08 



 
 
 

 
 

128 
 
 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (lnkjet 
printer)  จ านวน 4 
เครื่อง 

17,200 
 
 

 

- - - ส านักงานปลัด 

12 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1  
(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 
18.5 ซม.) จ านวน 4 
เครื่อง 

51,600 
 

- 
 
 

 

- 51,600 
 
 

 

ส านักงานปลัด 

13 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน  (รถกระบะ) 
ปริมาตรกระบอกสบูไม่
ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 
จ านวน 1 คัน 

- 1,000,000 
 

1,000,000 
 
 

 

1,000,000 
 

ส านักงานปลัด 

14 แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้ ครูและบุคลากรมี
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกเพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบหัวฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) มี
ความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x200 dpi  
จ านวน 3 เครื่อง 

12,900 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ.08 



15 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้ ครูและบุคลากรมี
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 
 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 
1  (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 ซม.) 
จ านวน 4 เครื่อง 

- 
 

77,400 
จ านวน 3 

เครื่อง 
 

25,800 
จ านวน 1 

เครื่อง 
 

- 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 

129 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย (ผลผลติของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
อย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ  
 

จัดซื้อเครื่องช่วยสอน
ล าโพง  Bluetooth  รุ่น 
APS 115  จ านวน  3 ชุด 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

17 แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอในการ
ใช้อุปโภคภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้อถังเก็บน้ า ขนาด 
2,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง 
และตดิตั้งปั๊มอัตโนมัติ 
จ านวน 2 ชุด 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

100,000 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

18 แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพื่อให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ซื้อสื่อการเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษา และเครื่อง
เล่นพัฒนาการเด็ก  
จ านวน 3 ศูนย ์

221,000 
 

 

221,000 
 

 

221,000 
 

221,000 
 

 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

19 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 

จัดซื้อเครื่องตบดิน จ านวน 1 
เครื่อง 

- 21,000 
 
 
 

- - กองช่าง 

20 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 
2 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ 

787,000 
 

787,000 
 

787,000 
 
 

787,000 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.08 



21 แผนงานการ
พาณิชย ์

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า สูบน้ าได้ไม่น้อยกวา่ 
1,200 ลิตร ต่อนาท ีจ านวน 
4 เครื่อง 

- - - 50,000 
 

 

ส านักงานปลัด 

รวม 2,560,700 3,402,400 3,344,800 3,465,600 
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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  า 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
1.1 แผนงาน………………………………………………… 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - 

 
 

แบบ ผ.05 



 
                                                                              

122 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

 

          2)   ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
           2.4     แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และการกีฬา 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการหนูน้อยรักผัก
สวนครัว 

1.เพื่อให้เด็กไดรู้้จักการ
ปลูกและดูแลผัก รู้จักการ
สังเกตการแลกเปลี่ยน
เจริญเติบโตของผักท่ีปลูก 
ทราบช่ือและรูปร่าง
ลักษณะ ประโยชน์ ของ
ผักแต่ละชนิด 
 
 
 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 
ศพด.บ้านบ่อนางชิง 
 

    นักเรียน ศพด.
ทั้ง 3 แห่ง เข้า
ร่วมโครงการ  

100% 

เด็กนักเรยีนรู้จักการ
ปลูกและดูแลผัก รู้จัก
การสังเกตการ
แลกเปลีย่น
เจริญเติบโตของผักท่ี
ปลูก ทราบช่ือและ
รูปร่างลักษณะ 
ประโยชน์ ของผักแต่
ละชนิด 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการวัยใส่ใส่ใจสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ภายใน ศพด.มรี่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง   รู้จักท า
กิจกรรมร่วมกัน และรู้จัก
การท างานเป็นทีม 
 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 
ศพด.บ่อนางชิง 
 

    นักเรียน ศพด.
ทั้ง 3 แห่ง เข้า
ร่วมโครงการ 
100% 

เด็กนักเรยีนใน ศพด.
มีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง   รู้จักท า
กิจกรรมร่วมกัน และ
ท างานเป็นทีม 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 

แบบ ผ.06 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการเฝ้าระวัง
โรคตดิต่อ 

เพื่อลดความเสีย่งต่อการ
ติดต่อโรคในเด็กและ
ผู้ปกครอง และตระหนัก
ในการดูแลตนเองจาก
โรคตดิต่อ 
 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 
ศพด.บ่อนางชิง 
 

    นักเรียน ศพด.
ทั้ง 3 แห่ง เข้า
ร่วมโครงการ 
100% 

ลดอัตราการเกิด
โรคตดิต่อในเด็กและ
ผู้ปกครอง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 โครงการเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ทราบถึงสภาพ
ปัญญา ความเป็นอยู่ใน
ครอบครัวของเด็กแตล่ะ
คน 
 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 
ศพด.บ้านบ่อนางชิง 
 

    นักเรียน ศพด.
ทั้ง 3 แห่ง เข้า
ร่วมโครงการ 
100% 

ได้ทราบถึงสภาพ
ปัญหา ความเป็นอยู่
ในครอบครัวของเด็ก
แต่ละคน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5 โครงการเฝ้าระวัง
โรคตดิต่อ 

เพื่อลดความเสีย่งต่อการ
ติดต่อโรคในเด็กและ
ผู้ปกครอง และตระหนัก
ในการดูแลตนเองจาก
โรคตดิต่อ 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 
ศพด.บ้านบ่อนางชิง 
 

    นักเรียน ศพด.
ทั้ง 3 แห่ง เข้า
ร่วมโครงการ 
100% 

ลดอัตราการเกิด
โรคตดิต่อในเด็กและ
ผู้ปกครอง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 โครงการเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ทราบถึงสภาพ
ปัญญา ความเป็นอยู่ใน
ครอบครัวของเด็กแตล่ะ
คน 
 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 
ศพด.บ้านบ่อนางชิง 
 

    นักเรียน ศพด.
ทั้ง 3 แห่ง เข้า
ร่วมโครงการ 
100% 

ได้ทราบถึงสภาพ
ปัญหา ความเป็นอยู่
ในครอบครัวของเด็ก
แต่ละคน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.06 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่งาม 
และส านึกในพระคณุของ
แม่ 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 
ศพด.บ้านบ่อนางชิง 
 

    นักเรียน ศพด.ทั้ง 3 
แห่ง เข้าร่วม
โครงการ 100% 

เด็กนักเรยีนได้
ทราบถึงพระคุณ 
และบทบาทของ
แม่ และมคี่านิยม
ที่ดีงาม 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

8 โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย 

-  กิจกรรมวันเข้าพรรษา /          
อาสาฬหบูชา 

-  กิจกรรมวันมาฆบูชา 
-  กิจกรรมประเพณลีอย
กระทง 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
เก่ียวกับการอนุรักษ์
ประเพณีและวฒันธรรม
ไทย 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 
ศพด.บ้านบ่อนางชิง 
 

    นักเรียน ศพด.ทั้ง 3 
แห่ง เข้าร่วม
โครงการ 100% 

เด็กนักเรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

9 โครงการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมผู้เรยีน 

-  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

-  กิจกรรมไหว้คร ู

-  กิจกรรมเข้าแถว / สวด
มนต์ไหว้พระ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
คุณธรรมจริยธรรม 

ศพด.ห้วยโจด 
ศพด.คลองยาง 
ศพด.บ้านบ่อนางชิง 
 

    นักเรียน ศพด.ทั้ง 3 
แห่ง เข้าร่วม
โครงการ 100% 

เด็กนักเรยีนมี
คุณธรรมจริยธรรม 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ.06 



10 โครงการวัยใสใส่ใจ
มารยาทไทย 

เพื่อให้เด็กรู้จักเร่ือง
มารยาทไทยและการ
ปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 

 

เด็กนักเรยีนทุกคน     นักเรียน ศพด.ทั้ง 3 
แห่ง เข้าร่วม
โครงการ 100% 

เด็กนักเรยีนปฏิบตัิ
ตนและมีมารยาท
ที่ดีงาม 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่ 1   เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว  ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและ 
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

2)  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
 
             2.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป     
                        

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลห้วยโจด 

เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชุนต าบลห้วยโจด 

กองทุนสวัสดิการชุมชุน
ต าบลห้วยโจด 

10,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

สมทบ
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนต าบล
ห้วยโจด 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ท างานของกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลห้วยโจด 

ส านัก                  
งานปลัด 

กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนต าบล
ห้วยโจด 

2 อุดหนุนศูนย์ร่วมข้อมูล
ข่าวสารจัดซ้ือจัดจ้าง อ.
วัฒนานคร 

เพื่ออุดหนุนศูนย์ร่วมข้อมูล
ข่าวสารจัดซ้ือจัดจ้าง          
อ.วัฒนานคร 

ศูนย์ร่วมข้อมูลข่าวสาร
จัดซ้ือจัดจ้าง                
อ.วัฒนานคร 

25,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

25,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

25,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

25,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

งบประมาณท่ี
สนับสนุน 

เป็นศูนย์การในการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารจัดซ้ือจัด
จ้าง อ.วัฒนานคร 

กองคลัง ศูนย์ร่วม
ข้อมูล
ข่าวสาร
จัดซ้ือจัดจ้าง 
อ.วัฒนานคร 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 อุดหนุนส านักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 
(โครงการจัดต้ัง
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว) 

เพื่อส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สระแก้ว   (โครงการจัดต้ัง
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว) 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สระแก้ว 
 

6,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

6,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

6,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

6,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

งบประมาณท่ี
สนับสนุน 

ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสระแก้วน า
งบประมาณไปท า
โครงการจัดต้ัง
ศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น
จังหวัด
สระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่ 1   เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว  ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและ 
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

2)    ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
        2.2   แผนงานการศึกษา     
                        

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอาหารกลางวัน เป็นค่าอาหารกลางวันให้เด็ก
เล็กทั้ง 3ศูนย์และเด็กนักเรียน
ท้ัง 3 โรงเรียน 

เป็นค่าอาหาร
กลางวันให้เด็ก

นักเรียน 
ท้ัง  3 โรงเรียน 

(อนุบาล 1 – ป.6) 

2,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

2,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 100 เด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนมี
อาหารกลางวัน
รับประ ทาน
ครบทุกคน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียนท้ัง 
3 แห่ง ใน
ต าบลห้วย

โจด 

แบบ ผ.02 



 
 

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส านึกความเป็นไทย  
ห่างไกลยาเสพติดยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม เป็น
พลเมืองท่ีดีของชาติ 
-เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และ
ห่างไกลยาเสพติด ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 

นักเรียนในโรงเรียน
บ้านบ่อนางชิง   

45,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

55,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

65,000 
(อบต.) 
งบโดย 

ประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของกลุ่มเป้า 
หมาย 

-นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมเป็น
พลเมืองท่ีดีของ
ชาติ 
-นักเรียนมี
ความเป็นไทย
ห่างไกลยาเสพ
ติดยึดหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รร.บ้านบ่อ               
นางชิง 

 
 

105 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย ใจอาสา 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับความเป็นไทยและ
ความเป็นพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย”เพื่อ
สังคมและสาธารณะ
ประโยชน์” 

นักเรียนในโรงเรียนบ้าน
บ่อนางชิง   

25,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

25,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

25,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

25,000 
(อบต.) 

งบโดย 
ประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของกลุ่มเป้า 

หมาย 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมค่าย
ประชาธิปไตย 
มีความรู้และ
เป็นพลเมืองดี
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย
และมีจิตอาสา
เพื่อสังคมและ
สาธารณะ
ประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รร.บ้านบ่อ               
นางชิง 

แบบ ผ.02 



 
 

4 โครงการติวเข้มเพื่อยกระดับ
ผลประเมินคุณภาพทาง
การศึกษา 5 กลุ่มวิชาหลัก 

1 เพื่อยกระดับผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ 
- NT (ชั้น ป.3) 
- O-net (ชั้น ป.6,ม.3) 
ใน 5 กลุ่มสาระคือ ภาษา
ไทย,คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษา
,ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนในโรงเรียนบ้าน
บ่อนางชิง   

40,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 
งบโดย 

ประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของกลุ่มเป้า 

หมาย 

1.นักเรียนมีผล
การประเมิน
คุณภาพ
ระดับชาติใน 5 
วิชาหลักสูงขึ้น
โดยเฉลี่ยอย่าง
น้อยร้อยละ3 
2.การจัดการ
ศึกษาของ
โรงเรียนได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานและ
เป็นท่ีเชื่อถือ
ศรัทธาของ
ชุมชน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รร.บ้านบ่อ               
นางชิง 

 
 
 

106 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
เพื่อด้านภัยยาเสพติด 

1.เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
2.เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา 
3.เพื่อคัดเลือกนักกีฬาส่ง
แข่งขันระดับกลุ่ม
เครื่อข่าย 

นักเรียนในโรงเรียน
บ้านบ่อนางชิง   

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 
100 ของ
กลุ่มเป้า 
หมาย 

1.เยาวชนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
2.เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ มี
น้ าใจเป็นนักกีฬา 
3.โรงเรียนมีนักกีฬาส่ง
แข่งขันระดับกลุ่ม
เครื่อข่าย 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รร.บ้านบ่อ               
นางชิง 

แบบ ผ.02 



 
 

6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมส านึกความ
เป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ส านึกความเป็น
ไทยห่างไกลยาเสพติดและ
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-เพื่อให้นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม 

นักเรียน รร.ไทยรัฐ
วิทยา 83  
(บ้านห้วยโจด) 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ
100 ของ

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

 
 

-ครูและนักเรียนใน
โรงเรียนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดียึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีความส านึก
ความเป็นไทย น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ
เป็นหลัก 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รร.ไทยรัฐ
วิทยา 83  
(บ้านห้วย

โจด) 

7 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

-เพื่อให้นักเรียนทุกคนรู้จัก
การใช้สิทธิและหน้าท่ี
อย่างถูกต้อง 
-เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้
ฝึกความเป็น
ประชาธิปไตยเบื้องต้นจาก
ประสบการณ์จริง 
-เพือ่ให้นักเรียนทุกคนรู้จัก
การใช้สิทธิและด าเนินการ
เลือกตั้งได้ถูกต้อง 

นักเรียนในโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 83  
(บ้านห้วยโจด) 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 
100ของ

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

-นักเรียนได้ใช้สิทธิและ
หน้าที่ในการเลือกต้ัง
ทุกคน 
-นักเรียนทุกคน
สามารถเป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดีได้ 
-นักเรียนได้ท างานเป็น
กลุ่มทุกระดับชั้น 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รร.ไทยรัฐ
วิทยา 83  
(บ้านห้วย

โจด) 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.02 



 
 

8 โครงการมหกรรม
วิชาการภาพแห่ง
ความส าเร็จ 

-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
จ านวน 9 โรงเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนไทยรัฐบูรพาจัด
นิทรรศการแสดงภาพแห่ง
ความส าเร็จ การประกวด
แข่งขันกิจกรรมทักษะทาง
วิชาการของนักเรียนจากการ
ด าเนินงานจัดการศึกษา 

นักเรียนในโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 83  
(บ้านห้วยโจด) 

20,000 
(อบต.) 
งบโดย 

ประมาณ 

20,000 
(อบต.) 
งบโดย 

ประมาณ 

20,000 
(อบต.) 
งบโดย 

ประมาณ 

20,000 
(อบต.) 
งบโดย 

ประมาณ 
 
 
 

ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

 
 
 
 

-นักเรียนได้รับรางวัล
จากการประกวด
กิจกรรมทางวิชาการ
ร้อยละ 90 
-นักเรียนและคณะครู
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และมีทักษะ
กระบวนการท างาน
เป็นกลุ่มและมีเจตคติ
ท่ีดีต่อการท างาน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รร.ไทยรัฐ
วิทยา 83  

(บ้านห้วยโจด 

9 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลัก 

-เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ใน 5 กลุ่มสาระหลัก ให้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นร้อยละ 3 
-เพื่อพัฒนาทักษะและ
กระบวนการบริหารงาน
วิชาการเพื่อแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ 

-นักเรียนทุกคนได้รับ
การพัฒนาให้มีทักษะ
กระบวนการในการ
แสวงหาความรู้และ
สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 
งบโดย 

ประมาณ 

ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

 

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่ม
สาระหลักเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3 
-นักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 
-ครูผู้สอนในโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 83 
(บ้านห้วยโจด) 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รร.ไทยรัฐ
วิทยา 83  
(บ้านห้วย

โจด) 
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  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

แบบ ผ.02 



 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

10 โครงการกีฬาเพื่อ
สุขภาพและเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ 

1.เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
2.เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา 
 

นักเรียนโรงเรียนคลอง
ยางนุสรณ์   

15,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

18,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

18,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของกลุ่มเป้า 

หมาย 

1.เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
2.เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รร.คลองยาง
นุสรณ์   

11 โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ดนตรีไทย /
สากล 

-เพื่อรักษาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางดนตรีให้ คงอยู่ 
-เพื่อฝึกทักษะทางด้านดนตรี
ไทย ดนตรีสากลให้แก่เด็ก 

นักเรียนโรงเรียนคลอง
ยางนุสรณ์   

40,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ  
100 ของ
กลุ่มเป้า 
หมาย 

-นักเรียนมีทักษะ
ทางด้านดนตรีไทย 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รร.คลองยาง
นุสรณ์   

12 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

-เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ใน 5 กลุ่มสาระหลัก ให้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นร้อยละ 3 
-เพื่อพัฒนาทักษะและ
กระบวนการบริหารงาน
วิชาการเพื่อแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ 

-นักเรียนทุกคนได้รับ
การพัฒนาให้มีทักษะ
กระบวนการในการ
แสวงหาความรู้และ
สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

 

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่ม
สาระหลักเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3 
-นักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 
-ครูผู้สอนในโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 83 
(บ้านห้วยโจด) 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รร.คลองยาง
นุสรณ์ 

13 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และวัฒนธรรมไทย 

เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้คุณ
ธรรมจริยธรรมและ
วัฒนธรรมไทย 

-นักเรียนรู้คุณธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรม
ไทยร้อยละ 80 
 

10,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

17,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

17,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

 

นักเรียนรู้คุณธรรม
จริยธรรมและ
วัฒนธรรมไทย 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รร.คลองยาง
นุสรณ์ 
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 แบบ ผ.02 



 
 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการสถานศึกษา
พอเพียง 

-เพื่อให้นักเรียนมีความ
ตระหนักและมีจิตส านึก ใน
เรื่อง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
ในรูปแบบการเรียนรู้และ
การลงมือปฏิบัติจริง 
-เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นศูนย์
การเรียนรู้เรื่องตามวิถีชีวิต
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

-นักเรียนมีความตระหนัก
และจิตส านึก ในเรื่อง 3 
ห่วง 2 เงื่อนไข ใน
รูปแบบการเรียนรู้และ
การลงมือปฏิบัติจริงร้อย
ละ 80 
-นักเรียนได้เรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงร้อยละ 80 
 

15,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 
 
 
 

ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

 
 
 
 

-นักเรียนน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติจริง
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
มีความสุข 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รร.คลองยาง
นุสรณ์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่ 1   เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว  ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและ 
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

2)    ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
 
             2.3   แผนงานสาธารณสุข     
                        

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชนท้ัง 7 หมู่บ้าน ๆละ 
7,500  บาท 

 เพื่อส าหรับสนับสนุนการ
พัฒนางานสาธารณสุขโดย
จัดสรรเป็นค่าด าเนินงาน
ของ อสม.ในเขตหมู่บ้าน 

 อสม.ในเขตหมู่บ้าน  
ท้ัง 7 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ               
7,500  บาท 

52,500 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

52,500 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

52,500 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

52,500 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

งบประมาณท่ี
สนับสนุน 

สนับสนุนการ
พัฒนางาน
สาธารณสุข
โดยจัดสรร
เป็นค่า
ด าเนินงาน
ของ อสม.ใน
เขตหมู่บ้าน 

ส านัก                
งานปลัด 

ศูนย์
สาธารณสขุ

มูลฐานชุมชน
ท้ัง 7 

หมู่บ้าน 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่ 1   เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว  ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและ 
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

2)    ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
 
             2.4   แผนงานเคหะและชุมชน 
                        

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้า 

เพื่อให้ประชาชนภายใน
ต าบลห้วยโจดท่ียังไม่มีไฟฟ้า
ใช ้

หมู่ท่ี 1 –หมู่ท่ี 7  300,000 300,000 300,000 300,000 งบประมาณท่ี
สนับสนุน 

ประชาชน
ภายในต าบล
ห้วยโจดท่ียัง
ไม่มีไฟฟ้า
ใช้ได้ใช้ไฟฟ้า 

กองช่าง ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ.
วัฒนานคร 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่ 1   เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว  ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและ 
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

2)    ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
 
             2.5   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     
                        

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
จังหวัดสระแก้ว โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
 

เพื่ออุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองจังหวัดสระแก้ว
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดสระแก้ว 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

งบประมาณท่ี
สนับสนุน 

อุดหนุน
ปกครอง
จังหวัด
สระแก้วเพ่ือ
ท าโครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ส านัก                   
งานปลัด 

ท าการ
ปกครอง
จังหวัด
สระแก้ว 

แบบ ผ.02 



 
 

2 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด  อ าเภอ
วัฒนานคร   

เพื่ออุดหนุนจัดกิจกรรมของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด  อ าเภอ
วัฒนานคร   

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด  
อ าเภอวัฒนานคร 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

งบประมาณท่ี
สนับสนุน 

ส่งเสริม 
ป้องกัน  และ
แก้ไขปัญหา
ยา 
เสพติด 

ส านัก                   
งานปลัด 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพือ่
เอาชนะ       
ยาเสพติด  
อ าเภอวัฒนา
นคร   
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 อุดหนุนสถานีต ารวจภูธร
วัฒนานคร โครงการ   บ.ว.ร.
นคร.สีขาว 
 

เพื่ออุดหนุนสถานี
ต ารวจภูธรวัฒนานคร 
โครงการ บ.ว.ร.นคร.สีขาว 

สถานีต ารวจภูธร
วัฒนานคร 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

งบประมาณท่ี
สนับสนุน 

สถานี
ต ารวจภูธร
วัฒนานคร 
จัดท า
โครงการ 
บ.ว.ร.นคร.สี
ขาว 

ส านัก                  
งานปลัด 

สถานี
ต ารวจภูธร
วัฒนานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่ 1   เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว  ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและ 
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

2)    ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 

 

             2.5   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     
                        

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.02 



 
 

1 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
จังหวัดสระแก้ว โครงการ
จัดสร้างอุทยานพุทธมนฑล
สระแก้ว 
 

เพื่ออุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองจังหวัดสระแก้ว
โครงการจัดสร้างอุทยาน
พุทธ มนฑลสระแก้ว 

ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดสระแก้ว 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

งบประมาณท่ี
สนับสนุน 

อุดหนุนท่ีท า
การปกครอง
จังหวัด
สระแก้ว 
โครงการ
จัดสร้าง
อุทยานพุทธ
มนฑล
สระแก้ว 

กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ท่ีท าการ
ปกครอง
จังหวัด
สระแก้ว 

2 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร  จัด
กิจกรรม วันปิยมหาราช   

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ               
วัฒนานครจัดกิจกรรมวันปิย
มหาราช 

อ าเภอวัฒนานคร 1,500 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

1,500 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,500 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,500 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

งบประมาณท่ี
สนับสนุน 

ข้าราชการ  
พนักงาน 
ประชาชน ได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดี 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อ าเภอ 
วัฒนานคร   
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร               
จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาจังหวัดสระแก้ว 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอวัฒนา
นคร  
จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว 

อ าเภอวัฒนานคร 3,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

3,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

3,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

3,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

งบประมาณท่ี
สนับสนุน 

ข้าราชการ  
พนักงาน 
ประชาชน ได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อ าเภอ 
วัฒนานคร   

4 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร               
จัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ  

เพื่ออุดหนุนอ าเภอวัฒนา
นครจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา   5 ธันวาคม 

อ าเภอวัฒนานคร 25,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

25,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

25,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

25,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

งบประมาณท่ี
สนับสนุน 

ข้าราชการ  
พนักงาน 
ประชาชน ได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อ าเภอ 
วัฒนานคร   

แบบ ผ.02 



 
 

5 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร                
จัดงานสมโภชวันยุทธหัตถี
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

เพื่ออุดหนุนอ าเภอวัฒนา
นคร จัดกิจกรรมสมโภชวัน
ยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช   

อ าเภอวัฒนานคร 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

งบประมาณท่ี
สนับสนุน 

ข้าราชการ  
พนักงาน 
ประชาชน ได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อ าเภอ 
วัฒนานคร   

6 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร                 
จัดกิจกรรมประเพณีสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงาน
กาชาดจังหวดัสระแก้ว   

เพื่ออุดหนุนอ าเภอวัฒนา
นคร  จัดโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้องบูรพาและ
งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว 

อ าเภอวัฒนานคร 20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

งบประมาณท่ี
สนับสนุน 

รักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรมเบื้อง
บูรพา 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อ าเภอ  
วัฒนานคร   

7 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร จัด
กิจกรรมวันพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชและวันท่ีระลึกมหา
จักรีบรมราชวงศ์    

เพื่ออุดหนุนอ าเภอวัฒนา
นครกิจกรรมจัดกิจกรรมวัน
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชและวันท่ีระลึกมหา
จักรีบรมราชวงศ์ 

อ าเภอวัฒนานคร 2,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

2,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

2,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

งบประมาณท่ี
สนับสนุน 

ข้าราชการ  
พนักงาน 
ประชาชน ได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อ าเภอ  
วัฒนานคร   
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร จัด
กิจกรรมงานวันสงกรานต์และวัน
กตัญญู     

เพื่ออุดหนุนอ าเภอวัฒนา
นคร จัดกิจกรรมงานวัน
สงกรานต์และวันกตัญญู   

อ าเภอวัฒนานคร 
 

15,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

15,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

งบประมาณท่ี
สนับสนุน 

ประชาชนได้
รักษา 
ขนบธรรมเนี
ยมประเพณี 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อ าเภอ 
วัฒนานคร   

แบบ ผ.02 



 
 

9 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร จัด
กิจกรรมวันร าลึกวันคล้ายวัน
สวรรคต สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  

เพื่ออุดหนุนอ าเภอวัฒนา
นคร จัดกิจกรรมวันสวรรคต 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช    

อ าเภอวัฒนานคร 3,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

3,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

3,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

3,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

งบประมาณท่ี
สนับสนุน 

ข้าราชการ  
พนักงาน 
ประชาชน ได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดี 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อ าเภอ 
วัฒนานคร   

10 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร  การ
จัดพิธีถวายราชสดุดีเน่ืองในวัน
ฉัตรมงคล   

เพื่ออุดหนุนอ าเภอวัฒนา
นคร จัดกิจกรรมวันฉัตร
มงคล 

อ าเภอวัฒนานคร 2,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

2,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

2,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

2,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

งบประมาณท่ี
สนับสนุน 

ข้าราชการ  
พนักงาน 
ประชาชน ได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดี 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อ าเภอ 
วัฒนานคร   

11 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร
กิจกรรมวันท่ีระลึกเจษฎา
บดินทร์พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เพื่ออุดหนุนอ.วัฒนานคร
กิจกรรมวันท่ีระลึกเจษฎา
บดินทร์พระน่ังเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

อ าเภอวัฒนานคร 1,500 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,500 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,500 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1,500 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

งบประมาณท่ี
สนับสนุน 

แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดี 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อ าเภอ 
วัฒนานคร   

12 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานครจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
“12 สิงหามหาราชินี”   

เพือ่อุดหนุนอ าเภอวัฒนา
นคร จัดโครงการกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
 “12  สิงหามหาราชินี” 

อ าเภอวัฒนานคร 5,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

งบประมาณท่ี
สนับสนุน 

ข้าราชการ  
พนักงาน 
ประชาชน ได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดี 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อ าเภอ 
วัฒนานคร   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ที่ 1   เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว  ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและ 

แบบ ผ.02 



 
 

คุณภาพชีวิตท่ีดี 
2)    ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
 
             2.5   แผนงานงบกลาง     
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลห้วยโจด (สปสช.
ต าบลห้วยโจด) (จ านวนรายหัว 
X 45 บาท) X  40%  

เพื่อน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรม/โครงการ  ตาม
แนวทางและระเบียบของ
กองทุน ฯ 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลห้วยโจด 
(สปสช.ต าบลห้วย
โจด)  40%  ของ
ยอดเงินท่ีได้รับจัดสรร
จากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

150,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

งบประมาณท่ี
สนับสนุน 

กองทุนน า
เงินไปใช้ใน
การจัด
กิจกรรม/
โครงการ  
ตามแนวทาง
และระเบียบ
ของกองทุน 
ฯ 

ส านัก                 
งานปลัด 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

ห้วยโจด 
(สปสช.ต าบล

ห้วยโจด) 

 
 



29
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำาบลห้วยโจด

ยุทธศาสตร์ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก
แผนงานเคหะและชุมชน 40 ### 50 ### 55 ###    50 ###  195 ###

รวม 40 ### 50 ### 55 ###   50 ### ### ###

ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
แผนงานการรักษาความสงบ 5 ### 6 ### 6 ### 6 ### 24 ###
แผนงานสาธารณสุข 5 ### 8 ### 8 ### 8 ### 32 ###

1 ### 2 ### 2 ### 1 ###      6 ###
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม แ 5 ### 7 ### 7 ### 7 ### 28 ###
แผนงานการเกษตร 1   15,000.00 1   15,000.00 1   15,000.00 1  15,000.00 4    60,000.00 

ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 4  800,000.00 
แผนงานเคหะชุมชน 1 ### 6 ### 4 ### 2 ### 13 ###
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม แ 1 ### 4 ### 7 ### 3 ### 15 ###
แผนงานการเกษตร 1 ### 3 ### 2 ### 1 ### 7 ###
แผนงานการพาณิชย์ 4 ### 12 ### 7 ### 7 ### 33 ###

รวม 25 ### 50 ### 45 ### 37 ### 166 ###

แบบ ผ.07

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วท่ี 4
ยุทธศาสตร์ที่ 1   

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วท่ี 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2   

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วท่ี 2 



               30 

ยุทธศาสตร์ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
แผนงานการเกษตร 2 ### 3 ### 2 ### 2 ### 9  550,000.00 
แผนงานเคหะชุมชน 1   20,000.00 1   20,000.00 1   20,000.00 1  20,000.00 4    80,000.00 

แผนงานการเกษตร 12 ### 23 ### 25 ### 21 ### 86 ###
รวม 15 ### 27 ### 28 ### 24 ### 99 ###

ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม แ 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 4  800,000.00 

รวม 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 4 ###

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9 ### 12 ### 12 ### 13 ### 49 ###
แผนงานรักษาความสงบภาย 3 ### 3 ### 3 ### 3 ### 12 ###
แผนงานการศึกษา 20 ### 24 ### 22 ### 22 ### 93 ###
แผนงานสาธรณสุข 2 ### 2 ### 2 ### 2 ### 8  800,000.00 
แผนงานเคหะชุมชน 7 ### 7 ### 7 ### 7 ### 28 ###
แผนงานการพาณิชย์ 3 ### 3 ### 3 ### 3 ### 12 ###
แผนงบกลาง 4 ### 4 ### 4 ### 4 ### 16 ###

รวม 48 ### 55 ### 53 ### 54 ### 218 ###
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3   41,000.00 3   41,000.00 3   41,000.00 3  41,000.00 12  164,000.00 
แผนงานการศึกษา 9 ### 14 ### 14 ### 14 ### 56 ###
แผนงานสาธรณสุข 2   52,500.00 2   52,500.00 2   52,500.00 2  52,500.00 8  210,000.00 
แผนงานเคหะชุมชน 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 4 ###

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 3   

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วท่ี 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   

ยุทธศาสตร์ที่ 5   

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจฯลฯ (ผ.02)
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ยุทธศาสตร์ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 3 ### 3 ### 3 ### 3 ### 12  600,000.00 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม แ 9 ### 12 ### 12 ### 12 ### 48  832,000.00 
แผนงานงบกลาง 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 4  600,000.00 

รวม 28 ### 36 ### 36 ### 36 ### 144 ###

12 ### 12 ### 11 ### 13 ### 52 ###
รวม 12 ### 12 ### 11 ### 13 ### 52 ###

2 ### 2 ### 2 ### 1 ### 7 ###
รวม 2 ### 2 ### 2 ### 1 ### 7 ###

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.08)

ประสานโครงการพัฒนาฯลฯ 



32
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำาบลห้วยโจด

ยุทธศาสตร์ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก
แผนงานเคหะและชุมชน 87 ### 91 ### 78 ###   63 ###  319 ###

รวม 87 ### 91 ### 78 ###   63 ### ### ###

ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
แผนงานการรักษาความสงบภ 6 ### 6 ### 6 ### 6 ### 24 ###
แผนงานสาธารณสุข 8 ### 8  375,000.00 8 ### 8  375,000.00 32 ###

1 ### 2 ### 2 ### 1  200,000.00      6 ###
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม แล 7 ### 7  300,000.00 7 ### 7  300,000.00 28 ###
แผนงานการเกษตร 1   15,000.00 1    15,000.00 1   15,000.00 1    15,000.00 4    60,000.00 

ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 ### 1  200,000.00 1 ### 1  200,000.00 4  800,000.00 
แผนงานเคหะชุมชน 1 ### 6 ### 4 ### 2  500,000.00 13 ###
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม แล 1 ### 4 ### 7 ### 3 ### 15 ###
แผนงานการเกษตร 1 ### 3 ### 2 ### 1  500,000.00 7 ###
แผนงานการพาณิชย์ 7 ### 12 ### 7 ### 7 ### 33 ###

รวม 34 ### 50 ### 45 ### 37 ### 166 ###

แบบ ผ.07

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วท่ี 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1   

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วท่ี 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2   

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วท่ี 2 
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ยุทธศาสตร์ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
แผนงานการเกษตร 2 ### 3  250,000.00 2 ### 2  100,000.00 9  550,000.00 
แผนงานเคหะชุมชน 1   20,000.00 1    20,000.00 1   20,000.00 1    20,000.00 4    80,000.00 

แผนงานการเกษตร 17 ### 23 ### 25 ### 21 ### 86 ###
รวม 20 ### 27 ### 28 ### 24 ### 99 ###

ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม แล 1 ### 1  200,000.00 1 ### 1  200,000.00 4  800,000.00 

รวม 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 4 ###

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12 ### 12 ### 12 ### 13 ### 49 ###
แผนงานรักษาความสงบภายใ 3 ### 3  950,000.00 3 ### 3  950,000.00 12 ###
แผนงานการศึกษา 25 ### 24 ### 22 ### 22 ### 93 ###
แผนงานสาธรณสุข 2 ### 2  200,000.00 2 ### 2  200,000.00 8  800,000.00 
แผนงานเคหะชุมชน 7 ### 7 ### 7 ### 7 ### 28 ###
แผนงานการพาณิชย์ 3 ### 3 ### 3 ### 3 ### 12 ###
แผนงบกลาง 4 ### 4 ### 4 ### 4 ### 16 ###

รวม 56 ### 55 ### 53 ### 54 ### 218 ###
รวมท้ังสิ้น 198 ### 224 ### 205 ### 179 ### 806 ###

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 3   

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วท่ี 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   

ยุทธศาสตร์ที่ 5   



101
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำาบลห้วยโจด

ยุทธศาสตร์ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 ### 3 ### 3 ### 3  41,000.00 12 ###
แผนงานการศึกษา 14 ### 14 ### 14 ### 14 ### 56 ###
แผนงานสาธรณสุข 2 ### 2 ### 2 ### 2  52,500.00 8 ###
แผนงานเคหะชุมชน 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 4 ###
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 3 ### 3 ### 3 ### 3 ### 12 ###
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม แ 12 ### 12 ### 12 ### 12 ### 48 ###
แผนงานงบกลาง 1 ### 1 ### 1 ### 1 ### 4 ###

รวม 36 ### 36 ### 36 ### 36 ### 144 ###

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจฯลฯ (ผ.02)





บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำาบลห้วยโจด

ยุทธศาสตร์ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

17 ### 13 ### 12 ### 15 ### 57 ###
รวม 17 ### 13 ### 12 ### 15 ### 57 ###

แบบ ผ.08

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์ (ผ



118
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำาบลห้วยโจด

ยุทธศาสตร์ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

2 ### 2 ### 2 ### 1 ### 7 ###
รวม 2 ### 2 ### 2 ### 1 ### 7 ###

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ประสานโครงการพัฒนาฯลฯ 



121
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำาบลห้วยโจด

ยุทธศาสตร์ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

โครงการพัฒนาที่องค์ก 10  - 10  - 10  - 10  - 40  - 
ส่วนท้องถ่ินดำาเนินการโดยไม่ใช้

รวม 10  - 10  - 10  - 10  - 40  - 

แบบ ผ.06

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ (ผ.06)
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