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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
( พ.ศ.2561 -2565 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง จงัหวัดกาญจนบุร ี
 

----------------------------------- 
 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 1. ด้านกายภาพ  

  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  ต ำบลทุ่งทอง ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต ำบลท่ำม่วง ห่ำงจำกอ ำเภอท่ำม่วงประมำณ   2    
กิโลเมตร  และมีอำณำเขตติดต่อ  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ มีพ้ืนที่ติดต่อกับ ต ำบลหนองขำว และ  ต ำบลดอนเจดีย์   อ ำเภอท่ำม่วง  จังหวัดกำญจนบุรี 
 ทิศใต ้  มีพ้ืนที่ติดต่อกับ  ต ำบลท่ำม่วง    อ ำเภอท่ำม่วง  จังหวัดกำญจนบุรี           
 ทิศตะวันออกมีพ้ืนที่ติดต่อกับต ำบลวังศำลำ  และต ำบลวังขนำย   อ ำเภอท่ำม่วง  จังหวัดกำญจนบุรี 
 ทิศตะวันตก มีพ้ืนที่ติดต่อกับต ำบลท่ำล้อ   อ ำเภอท่ำม่วง  จังหวัดกำญจนบุรี 
 ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง  ตั้งอยู่เลขที่ 99/9  หมู่ที่  3   ต ำบลทุ่งทอง  อ ำเภอท่ำม่วง  
จังหวัดกำญจนบุรี    

  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ต ำบลทุ่งทอง  มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลำดชัน  ลดหลั่นกันตำมแนวทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
ต ำบล  โดยมีคลองชลประทำนขนำบข้ำงทั้งสองด้ำน  คือ ทิศตะวันตกและทิศตะวันออก  และมีล ำห้วยธรรมชำติ คือ ล ำ
ห้วยนำครำชไหลผ่ำนหมู่ที่  1,2,3,4,5 และ 8    

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   สภำพภูมิอำกำศเป็นแบบมรสุมมี 3  ฤดู มีอุณหภูมิเฉลี่ย 25 - 34 องศำเซลเซียส 

  1.4 ลักษณะของดิน  
   ต ำบลทุ่งทองมีลักษณะของดินที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีควำมหลำกหลำยในกำรปลูกพืชหลำยชนิดทั้ง 
ข้ำว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับพืชผักและอ่ืนๆ มีพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรทั้งหมด 8,137 ไร่    



๒ 

 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  

ประปา บ่อ สระน ้า ฝาย บ่อน ้าตื น ล้าห้วย ถังเก็บน ้า

บาดาล สายใหญ่ สายย่อย

1 3 385 0 0 0 1 2 2 0

2 3 150 0 1 0 1 1 1 0

3 3 200 0 0 0 1 1 3 2

4 2 237 0 0 0 1 0 0 2

5 1 0 0 0 300 1 0 0 1

6 3 112 1 0 1 0 0 5 0

7 2 60 1 0 0 0 0 0 2

8 1 0 0 0 135 0 0 0 0

รวม 18 1,144  2 1 436 5 4 11 7

ประเภทแหล่งน ้า

คลองส่งน ้าชลประทานหมู่ท่ี

 
  
  2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

  2.1 เขตการปกครอง  

หมู่ท่ี  1 บ้านกร่างทอง ผู้ปกครอง นายวรรณชาติ เจนวีระนนท์ ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ท่ี  2 บ้านห้วยนาคราช ผู้ปกครอง นายสายัญ นางแย้ม ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ท่ี  3 บ้านหนองไผ่ ผู้ปกครอง นายอานันท์ สบายย่ิง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ท่ี  4 บ้านทุ่งทอง ผู้ปกครอง นายพีรยุทธ สุขดี ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ท่ี  5 บ้านป่าดิบ ผู้ปกครอง นายเอนก กาญจนสุธา ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ท่ี  6 บ้านหนองปลวก ผู้ปกครอง นางลมัย ศรีอุดมเดชสกุล ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ท่ี  7 บ้านรางกะพอน ผู้ปกครอง นายส ารวย เวที ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ท่ี  8 บ้านลานทอง ผู้ปกครอง นายพีรพันธ์ วีระสุนทร ก านัน  
 
 

     
  2.2 การเลือกตั้ง  
     
 
  
  
  
  

 
 
 

บุคคลท่ีมีสิทธ์ิเลือกตั ง ชาย หญิง รวม
บุคคลท่ีมีสิทธ์ิเลือกต้ังอายุ  18  ปี 2,918 2,678 5,596
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  3. ประชากร  

  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 
 
 
 
 
 
 
                    3.3 จ านวนครัวเรือน  

ช่วงอายุ หญิง ชาย รวม 
อำยุต่ ำกว่ำ 18  ปี 903 894 1,797 
อำยุ 18 – 60 ป ี 2,678 2,918 5,596 
อำยุมำกว่ำ 60 ปี 925 656 1,581 

รวม 4,506 4,468 8,974 

ชาย หญิง รวม
1 กร่างทอง 1,560 1,586 777 835 1,612
2 ห้วยนาคราช 1,001 1,025 508 540 1,048
3 หนองไผ่ 1,572 1,579 725 866 1,591
4 ทุ่งทอง 1,300 1,316 628 722 1,350
5 ป่าดิบ 989 992 492 488 980
6 หนองปลวก 1,140 1,140 541 615 1,156
7 รางกะพอน 634 637 325 326 651
8 ลานทอง 576 585 276 310 586

8,772 8,860 4,272 4,702 8,974รวมทั งสิ น

2562
หมู่ท่ี บ้าน 2560 2561

1 กร่างทอง 510
2 ห้วยนาคราช 350
3 หนองไผ่ 582
4 ทุ่งทอง 431
5 ป่าดิบ 290
6 หนองปลวก 409
7 รางกะพอน 216
8 ลานทอง 181

2,969

จ้านวนครัวเรือนบ้านหมู่ท่ี

รวมทั งสิ น
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  4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  
  (1)  ในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง มีโรงเรียนระดับประถมศึกษำ สังกัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 (สปช.เดิม) จ ำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 
   -  โรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ  ตั้งอยู่หมู่ที่  1 
   -  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณำรำม   ตั้งอยู่หมู่ที่  4 
  (2)  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกำญจนบุรี 
เขต 1 (สปช.เดิม) จ ำนวน  1  โรงเรียน  ดังนี้   
   -  โรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  
  (3)  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  2  แห่ง    ดังนี้ 
   -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกร่ำงทอง  ตั้งอยู่หมู่ที่  1 
   -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งทอง  ตั้งอยู่หมู่ที่  4 
   4.2 สาธารณสุข 

   - มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  จ ำนวน  1  แห่ง   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บ้ำน
กร่ำงทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  

      4.3 อาชญากรรม 
    4.3.1 ข้อหำพยำยำมฆ่ำ    จ ำนวน   1 คดี 
     4.3.2 ข้อหำลักทรัพย์    จ ำนวน   2 คดี 
    4.3.3 ข้อหำยักยอกทรัพย์    จ ำนวน   3 คดี 

         4.4 ยาเสพติด  
    4.4.1 ข้อหำขับเสพ     จ ำนวน 33 คดี 
     4.4.2 ข้อหำครอบครองยำเสพติด   จ ำนวน   2 คดี 
    4.4.3 ข้อหำเสพยำเสพติด    จ ำนวน   3 คดี 
     4.4.4 ข้อหำจ ำหน่ำยยำบ้ำ    จ ำนวน   5 คดี 
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 5. ระบบบริการพื้นฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนส่ง  

          
บ้าน หมู่ที ่ ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง รวม 

    จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

    (สาย) (กม.) (สาย) (กม.) (สาย) (กม.) (สาย) (กม.) 

บ้ำนกร่ำงทอง 1 21 21.91 6 8.772 13 8.31 40 38.99 
บ้ำนห้วย
นำครำช 2 18 5.33 3 9.042 20 17066 41 32.03 

บ้ำนหนองไผ ่ 3 23 6.68 1 5.871 8 5.51 32 18.06 

บ้ำนทุ่งทอง 4 24 10.44 2 4.68 8 4.148 34 19.27 

บ้ำนป่ำดิบ 5 11 3.57 2 12.168 6 11.13 19 27.37 

บ้ำนหนองปลวก 6 6 2.47 4 5.035 20 9.037 30 16.54 

บ้ำงรำงกะพอน 7 18 6.44 0 3.217 6 3.46 24 13.12 

บ้ำนลำนทอง   10 2.19 2 1.13 2 1.3 14 4.62 

รวม 131 59.03 20 49.92 83 61.06 234 169.38 
          
• เส้นทำงท่ีส ำคัญ  คือถนนสำยท่ำม่วง - หนองขำว (ทำงหลวงจังหวัดหมำยเลข 3084)  
• และถนนทำงหลวงชนบท สำยท่ำม่วง – ดอนเจดีย์ (ทำงหลวงชนบทหมำยเลข  กจ 3007)  

  5.2 การไฟฟ้า  
ต ำบลทุ่งทอง เป็นสังคมชนบท ที่อยู่ใกล้เมือง ระบบกำรไฟฟ้ำขยำยทั่วถึงทั้งต ำบล ครัวเรือน 

มีไฟฟ้ำใช้ประมำณร้อยละ 99 ท ำให้ประชำชนมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำง ๆ เกือบครบทุก
ครัวเรือนหน่วยงำนที่ให้บริกำรไฟฟ้ำ ได้แก่ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี 

  5.3 การประปา 
ประชำชนในต ำบลทุ่งทอง  ส่วนใหญ่ใช้น้ ำอุปโภค บริโภค จำกประปำหมู่บ้ำน และอีกบำงส่วนใช้น้ ำจำก

บ่อน้ ำบำดำล บ่อน้ ำตื้น เปรียบเทียบได้ตำมตำรำง  ดังนี้  
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             6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  6.2 การประมง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  6.3 การปศุสัตว์  
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  6.4  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

  7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
   ต ำบลทุ่งทองอยู่ในเขตท่ีรำบลุ่มแม่น้ ำแม่กลอง เป็นที่รำบท ำให้ดินมีสภำพควำมอุดมสมบูรณ์   

  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
   ดินมีสภำพควำมอุดมสมบูรณ์  จึงท ำให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในกำรปลูกอ้อยและนำข้ำวตลอดปี 

  7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทองตั้งอยู่ในเขตท่ีรำบลุ่มแม่น้ ำแม่กลอง 

  7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค)  
   ประชำชนในต ำบลทุ่งทอง  ส่วนใหญ่ใช้น้ ำอุปโภค บริโภค จำกประปำหมู่บ้ำน และอีกบำงส่วนใช้
น้ ำจำกบ่อน้ ำบำดำล บ่อน้ ำตื้น 

   8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

  8.1  การนับถือศาสนา  
-  ประชำชนในต ำบลทุ่งทองส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ โดยมีศำสนสถำน  3 แห่ง คือ 
วัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ  ตั้งอยู่ที่  บ้ำนกร่ำงทอง    หมู่ที่ 1   
วัดห้วยนำครำช    ตั้งอยู่ที่  บ้ำนห้วยนำครำช    หมู่ที่ 2   
วัดศรีสุวรรณำวำส  ตั้งอยู่ที่  บ้ำนทุ่งทอง    หมู่ที่ 4  

    
  8.2  ประเพณีและงานประจ าปี  
     มีกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีสงกรำนต์เป็นประจ ำทุกป ีและ ตักบำตรเทโว 
 
 
 

    

 ประเภท จ านวน (ปี 2559) 

 ร้ำนขำยของช ำ 41  แห่ง 

 โรงงำน (ขนำดเล็ก) 11  แห่ง 

 

สถำนบริกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงและก๊ำซ (ขนำด
ใหญ่) 1  แห่ง 

 

สถำนบริกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงและก๊ำซ (ขนำด
เล็ก) 1  แห่ง 

 ลำนตำกมัน 1  แห่ง 
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  8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
    รองเท้ำดุดฝุ่น คุณภัทรกมล จรูญรัตน์ 99/14 หมู่ 4 บ้ำนทุ่งทอง ต ำบลทุ่งทอง อ ำเภอท่ำม่วง 
จังหวัดกำญจนบุรี 

  8.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
    กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ไฮเทค คลีนตั้งอยู่หมู่ที่ 4 เป็นกำรกลุ่มท ำไม้ถูพ้ืนไฮเทค 
      

 9. ทรัพยากรธรรมชาติ  

  9.1  น้ า 
    เขตท่ีรำบลุ่มแม่น้ ำแม่กลอง 

  9.2 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
    เขตที่รำบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง เป็นที่รำบท ำให้ดินมีสภำพควำมอุดมสมบูรณ์  จึงท ำให้เป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมในกำรปลุกอ้อยและนำข้ำวตลอดปี 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2559-2561) 
 1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561  

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  

รายจ่ายตามงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

งบกลำง 

             
737,584.00  11,457,408 12,343,244 

งบบุคลำกร 

          
9,187,864.78  9,843,177.87 10,791,074.84 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ

          
5,691,785.96  5,957,504.81 7,244,685.26 

หมวดค่ำสำธำรณูปโภค 

             
344,184.78  367,811.08 371,170.40 

หมวดเงินอุดหนุน 

          
2,721,197.60  2,131,135.51 2,345,921.91 

หมวดค่ำครุภณัฑ ์

             
286,052.85  990,300 4,962,200 

หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

          
6,363,100.00  9,895,837 5,334,450 

หมวดรำยจ่ำยอิ่น                   0 0 18,000 

รวม 

       
25,331,769.97  43,643,174.27 43,410,713.4112 
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รายจ่ายตามงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2561 

งบกลำง 12,343,244 

งบบุคลำกร 10,791,074.84 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 7,244,625.26 

หมวดค่ำสำธำรณูปโภค 371,170.40 

หมวดเงินอุดหนุน 2,345,921.91 

หมวดค่ำครุภณัฑ ์ 4,965,200 

หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 5,334,450 

หมวดรำยจ่ำยอิ่น 18,000 
รวม 43,410,713.4112 
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1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

   1.2.1 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
           องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทองมีกำรบรรจุโครงกำรไว้ในแผนพัฒนำในแต่ละปีมีจ ำนวนมำกท ำ
ให้ผลกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นไม่ประสบควำมส ำเร็จ ส่วนมำกให้ควำมส ำคัญกำรเรื่องโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.2.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทองสำมำรถสรุปผลกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ ได้ดังนี้  

1.2.2.1 ได้ปรับปรุงและก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร เพ่ืออ ำนวย 
ควำมสะดวกและควำมปลอดภัยแก่ประชำชน ควำมสวยงำมของบ้ำนเมือง กำรระบำยน้ ำ ป้องกันน้ ำท่วม เช่น 
กำรก่อสร้ำงถนนกำรปรับปรุง บุกเบิกถนน กำรก่อสร้ำงท่อเหลี่ยม เป็นต้น  

1.2.2.2 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำด้ำนแหล่งน้ ำ เพื่อลด 

ปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำในช่วงหน้ำแล้ง ซึ่งเป็นปัญหำเร่งด่วนที่จะต้องด ำเนินกำรโดยกำร ก่อสร้ำงระบบประปำ 
และซ่อมแซมระบบประปำ  เป็นต้น  

1.2.2.3องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ด ำเนินกำรพัฒนำเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุ่ง 

พัฒนำอำชีพและเน้นกำรรวมกลุ่มเพ่ือสร้ำงรำยได้ เช่น กำรฝึกอบรมอำชีพให้กับประชำชน 

1.2.2.4 มุ่งส่งเสริม สนับสนุน กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เช่น 
โครงกำรป้องกันและรณรงค์โรคไข้เลือดออก 

1.2.2.5 มุ่งส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำควำมรู้ให้กับเด็กในชุมชน เช่น ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง 

1.2.2.6 มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีใน ท้องถิ่น เช่น กำรจัดงำนประเพณี
สงกรำนต์ ส่งเสริม ภูมิปัญญำท้องถิ่นในชุมชน 

1.2.2.7 มุ่งส่งเสริมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำระดับต่ำง ๆ เช่น     กำรแข่งขันกีฬำระดับต ำบล
กำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับต่ำง ๆ  

1.2.2.8 มุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชนให้หมดไป เช่น โครงกำรรณรงค์และให้
ควำมรู้แก่เยำวชนเกี่ยวกับยำเสพติด  

1.2.2.9  มุ่งเน้นกำรป้องกันภัยต่ำง ๆในชุมชน เช่น กำรฝึกอบรม อพปร . , กำรจัดซื้อและ
เปลี่ยนสำรเคมีดับเพลิง เป็นต้น 

1.2.2.10   มุ่งเน้นให้ผู้พิกำร ปัญญำอ่อน และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมได้มีโอกำสที่ดีขึ้น เช่น 
โครงกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น  

1.2.2.11 มุ่งเน้นกำรให้ประชำชนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัย เช่น โครงกำรอินเตอร์เนต
ต ำบล กำรให้บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรกับประชำชน 

   กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งอทง ได้ยึดกรอบแนวทำงตำมหลักธรรมำภิบำล 
คือ หลักคุณธรรม และนิติธรรมหลักควำมรับผิดชอบ หลักควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักกำรมีส่วนร่วม และหลัก
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ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล เช่น กำรมีส่วนร่วมของประชำคมหมู่บ้ำน / ต ำบล ร่วมในกำรจัดซื้อ / จัดจ้ำง กำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ เป็นต้น 
      
 2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561  

  2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
   ผลด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 – 2561 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน ได้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน  

  2.2 ผลกระทบ 
   งบประมำณไม่เพียงพอที่จะด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุของแผนพัฒนำเนื่องจำกมีจ ำนวนโครงกำรเป็น
จ ำนวนมำก  

 3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 
  ปัญหาอุปสรรค 
  1.โครงสร้ำงพ้ืนฐำนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจเช่น 
ถนน ประปำ เป็นต้น 
  2.กำรสนับสนุนงบประมำณจำกภำครัฐไม่เพียงพอ 
  แนวทำงแก้ไข 
  1.เร่งด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน 
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ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

   1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
    ยุทธศำสตร์ที่ 1  เศรษฐกิจและสังคมไทยมีกำรพัฒนำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  เศรษฐกิจขยำยตัวด้วยกำรค้ำส่งค้ำปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่    
      เข้มข้นข้ึน            
ยุทธศำสตร์ที่ 3  คนไทยมีศักยภำพและสมำรถปรับตัวรองรับบริบทกำรพัฒนำใน 
                         อนำคต 

    ยุทธศำสตร์ที่ 4  สังคมไทยมีควำมเป็นธรรม มีควำมเลื่อมล้ ำน้อย 
    ยุทธศำสตร์ที่ 5  เศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนำอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศำสตร์ที่ 6  ระบบกำรบริหำรภำครัฐมีประสิทธิภำพ ทันสมัย รับผิดชอบ  
         โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชำชนมีส่วนร่วม 

   1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
    1.2.1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
    1.2.2 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
    1.2.3 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
    1.2.4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
    1.2.5 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
    1.2.6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพและธรรมภิบำลในภำครัฐ 
    1.2.7 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
    1.2.8 ยุทธศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    1.2.9 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
    1.2.10 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ประเพ่ือนบ้ำน และภูมิภำค 
   
   1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์กำญจนบุรี 

“เมืองแห่งควำมสุขกำรท่องเที่ยวและกำรเกษตรปลอดภัยระบบเศรษฐกิจมั่นคง” 
พันธกิจ 

1. พัฒนำทุนมนุษย์ทุนทำงสังคมและคุณภำพชีวิตอย่ำงทั่วถึง 
2. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพ้ืนที่ตอนในและพ้ืนที่ชำยแดน 
3. สนับสนุนกำรจัดทำแผนแม่บทผังชุมชนและผังเมืองรวม 
4. พัฒนำสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพมำตรฐำนเพิ่มประสิทธิภำพกำร

บริหำรจัดกำรท่องเที่ยวปลอดภัย 
5. จัดตั้งนิคมเกษตรกรรมพัฒนำศักยภำพระบบกำรผลิตกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรเกษตร

อุตสำหกรรมปลอดภัยให้มีคุณภำพมำตรฐำนเพ่ือกำรบริโภคและส่งออก 
6. พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกส่งเสริมอำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
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7. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ให้มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมช่องทำงกำรค้ำภำยใน
กำรค้ำชำยแดนส่งเสริมควำมสัมพันธ์และกำรค้ำกับต่ำงประเทศ 

8. สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเทคโนโลยีในกำรจัดกำรระบบสังคม 
   เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิต 
  เป้ำประสงค์รวม 

1. ประชำชนชำวจังหวัดกำญจนบุรีมีควำมสุขในกำรดำรงชีวิตมีระบบดูแลสวัสดิกำรและ
ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงเหมำะสมมีควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนจัดระบบผังเมืองพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคให้ประชำชนได้รับควำมสะดวกสบำย
ตลอดจนประชำชนหรือผู้ที่เดินทำงมำท่องเที่ยวพักผ่อนหรือมำประกอบธุรกิจหรือกิจกรรมต่ำงๆใช้ชีวิต
อย่ำงมีควำมสุขในกำญจนบุรี 

2. จังหวัดกำญจนบุรีเป็นเมืองแห่งกำรท่องเที่ยวที่มีมำตรฐำนสำกลทั้งระบบและมีควำม
ปลอดภัย 

3. จังหวัดกำญจนบุรีเป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัยมีกำรส่งเสริมพัฒนำด้ำนกำรเกษตรแบบ
ครบวงจรอย่ำงยั่งยืนตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมีกำรจัดตั้งนิคมเกษตรกรรมก ำหนดผังพ้ืนที่
กำรเกษตร (Zoning) อย่ำงเหมำะสม 

4. จังหวัดกำญจนบุรีไม่มีประชำชนยำกจนมีกำรพัฒนำเศรษฐกิจทั้งระบบตั้งแต่เศรษฐกิจฐำน
รำกในระดับครัวเรือนชุมชนจนถึงเศรษฐกิจภำพรวมของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมควำมเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตำมอัตลักษณ์และกำรท่องเที่ยวปลอดภัย 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเกษตรกรรมอย่ำงครบวงจร 

      ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษและ 
        กำรค้ำชำยแดน 
   1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

    วิสัยทัศน์(Vision)  
    “เศรษฐกิจยกระดับ คุณภำพชีวิตได้มำตรฐำน กำรบริหำรมีธรรมำภิบำลโครงสร้ำงพื้นฐำนครบ
ครัน ก้ำวทันAEC”  
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  พันธกิจ (Mission) กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี 
    1. ส่งเสริมอำชีพให้ประชำชน 
    2. พัฒนำและปรับปรุงสถำนที่ท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำนและปลอดภัย 
    3. สนับสนุนประชำชน องค์กร หน่วยงำน ในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
    4. สร้ำงจิตส ำนึกของประชำชนในกำรดูแลจัดกำรสถำนที่ท่องเที่ยว 
    5. พัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตร เกษตรอุตสำหกรรม 
    6. สนับสนุนและสร้ำงแหล่งกระจำยสินค้ำเกษตรและสินค้ำพ้ืนเมือง 
    7. ส่งเสริมกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน 
    8. สนับสนุน ส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพให้ประชำชน 
    9. พัฒนำสถำนที่พักผ่อนให้มีมำตรฐำนและปลอดภัย 
    10. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อม 
    11. สร้ำงควำมปลอดภัยให้กับประชำชน 
    12. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี 
    13. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
    14. ส่งเสริมกระบวนกำรประชำธิปไตย 
    15. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
    16. ส่งเสริมควำมรู้ของบุคลำกรให้ได้มำตรฐำน 
    17. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำข้อมูลในกำรพัฒนำ 
    18. ปรับปรุง พัฒนำเส้นทำงกำรคมนำคมขนส่งได้มำตรฐำน 
    19. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำร 
    20. ปรับปรุง พัฒนำระบบเครือข่ำยคมนำคมให้ครอบคลุม 
    21. กำรจัดท ำผังเมืองและผังเมืองรวม 
    22. ปรับปรุง จัดหำและพัฒนำแหล่งน้ ำส ำหรับอุปโภค บริโภค 
   เป้ำประสงค์ 
    1. ประชำชนมีอำชีพ 
    2. สถำนที่ท่องเที่ยวได้รับกำรปรับปรุงให้ได้มำตรฐำน 
    3. ประชำชน องค์กรเอกชนให้ควำมร่วมมือในกำรดูแลสถำนที่ท่องเที่ยวมำกข้ึน 
    4. ประชำชนมีจิตส ำนึกในกำรร่วมดูแลสถำนที่ท่องเที่ยวให้มีควำมปลอดภัย 
    5. สินค้ำเกษตร เกษตรอุตสำหกรรมมีสถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำ 
    6. สินค้ำเกษตรมีกำรพัฒนำคุณภำพ 
    7. กำรศึกษำมีคุณภำพทั้งในระบบและนอกระบบ 
    8. สุขภำพอนำมัยของประชำชนดีขึ้น 
    9. มีสถำนที่ออกก ำลังกำยและสถำนที่พักผ่อนเพียงพอปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
    10. ประชำชนได้รับควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    11. วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นด ำรงอยู่ 
    12. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีควำมเหมำะสมและมีควำมปลอดภัย 
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    13. ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน วิเครำะห์ และตรวจสอบ 
    14. ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
    15. กำรบริหำรมีควำมโปร่งใส ยุติธรรม 
    16. บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ 
    17. มีข้อมูลส ำหรับใช้ในกำรวำงแผน ตรวจสอบและพัฒนำงำนของท้องถิ่น 
    18. เส้นทำงคมนำคมขนส่งมีมำตรฐำนและปลอดภัย 
    19. ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรได้รับกำรพัฒนำให้ครอบคลุมครบถ้วน 
    20. เส้นทำงคมนำคมครอบคลุมเส้นทำงหลัก 
    21. กำรผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ 
    22. มีน้ ำส ำหรับใช้ในกำรอุปโภค บริโภคอย่ำงเพียงพอ 
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   ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศำสตร์กำร 

 พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
1.1 กำรส่งเสรมิอำชีพ  กำรเกษตรและเกษตรอตุสำหกรรม 
1.2 กำรส่งเสรมิกำรลงทุน  กำรพำณิชยกรรม  และกำรค้ำสู่สำกล 
1.3 อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 

    2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน   
 

2.1 กำรคมนำคมและกำรขนส่ง 
2.2 กำรส่งเสรมิสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำน 
2.3 กำรผังเมือง 

   3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนสังคม   

3.1 กำรพัฒนำสังคมและสังคมสงเครำะห ์
3.2 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรกฬีำและนันทนำกำร 
3.3 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศกึษำ 
3.4 กำรสำธำรณสุข 
3.5 กำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำยำเสพตดิ 
3.6 กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3.7 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั 

  4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกร ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

4.1 กำรอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและส่งเสรมิทรัพยำกรธรรมชำติและ สิ่งแวดล้อม 
4.2 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
4.3 กำรก ำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
4.4 กำรส่งเสรมิให้ประชำชนใช้พลังงำนสะอำดและพลังงำน จำก
กำรเกษตร 

  5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม   

5.1 กำรส่งเสรมิ  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูด้ำนศำสนำ ศลิปะ  วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 
5.2 กำรส่งเสรมิอนุรักษ์โบรำณสถำน  โบรำณวตัถุพิพิธภัณฑสถำน
แห่งชำติ  และพิพิธภัณฑ์พื้นบำ้น 
5.3 กำรส่งเสรมิและสนับสนุนภูมปิัญญำท้องถิ่น 

 6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร 

6.1 กำรพัฒนำระบบกำรบรหิำรจดักำรให้มีประสิทธิภำพ 
6.2 กำรปรับปรุง  พัฒนำสถำนที่  พัสดุและทรัพย์สินส ำหรบักำร
ปฏิบัติงำน 
6.3 กำรส่งเสรมิควำมรู้และสรำ้งจิตส ำนึกในกำรท ำงำน 
6.4 กำรส่งเสรมิกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
6.5 กำรส่งเสรมิกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยและกำรมสี่วนร่วม 
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 2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   2.1 วิสัยทัศน์  

     สำธำรณูปโภคครบถ้วนหน้ำ พัฒนำคุณธรรม น้อมน ำเศรษฐกิจพอเพียงน ำหน้ำกำรศึกษำ 
 พัฒนำคุณภำพชีวิต พิชิตปัญหำสิ่งแวดล้อมเตรียมพร้อมสู่อำเซียน 

   2.2 ยุทธศาสตร์ 
                           ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
        ยุทธศำสตร์ที่  2      กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
        ยุทธศำสตร์ที่  3      กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 

      ยุทธศำสตร์ที่  4      กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
      ยุทธศำสตร์ที่  5      กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  

        ยุทธศำสตร์ที่  6      กำรพัฒนำด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 2.3 เป้าประสงค์ 
      2.3.1 กำรคมนำคมทำงบกมีควำมสะดวก รวดเร็ว ได้รับบริกำรสำธำรณูปโภคอย่ำงเสมอภำคและ
ยั่งยืน  
        2.3.2 ประชำชนมีศักยภำพ มีควำมรู้มีรำยได้เพียงพอสำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
              2.3.3 เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะของคนภำยในชุมชนทั้งด้ำนจิตใจ กำรศึกษำ สุขภำพอนำมัย สวัสดิกำร
และสังคม กีฬำให้มีคุณภำพและพ่ึงพำตนเองได้ 
                        2.3.4 มลภำวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้ำนเรือนและชุมชนน่ำอยู่อย่ำงสงบสุข 
                        2.3.5 กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดีแบบบูรณำกำรและมีส่วนร่วม 
             2.3.6 เพ่ือให้ประชำชนในต ำบลทุ่งทองมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   2.4 ตัวช้ีวัด  
               2.4.1 จ ำนวนกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงถนนทำงระบำยน้ ำ 
      2.4.2 จ ำนวนปริมำณกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำและไฟฟ้ำสำธำรณะให้ครบทุกครัวเรือน 
      2.4.3 จ ำนวนปริมำณกำรขยำยเขตประปำให้ครบทุกครัวเรือน 
      2.4.4 จ ำนวนกำรได้รับบริกำรสำธำรณะอ่ืน ๆ 
      2.4.5 จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียง 
      2.4.6 จ ำนวนครัวเรือนและกลุ่มอำชีพที่มีทักษะในกำรประกอบอำชีพ 
      2.4.7 กลุ่มอำชีพมีรำยได้ 
      2.4.8 จ ำนวนชุมชนที่มีควำมสงบสุขพึงปรำรถนำร่วมกัน 
      2.4.9 จ ำนวนประชำชนที่ได้รับกำรศึกษำและศึกษำเพ่ิมข้ึน 
      2.4.10 จ ำนวนผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมที่ได้รับสวัสดิกำรด้ำนเบี้ยยังชีพ   
     2.4.11 จ ำนวนประชำชนผู้มีสุขภำพร่ำงกำยและสุขภำพจิตดี 

      2.4.12 จ ำนวนประชำชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
      2.4.13 จ ำนวนปริมำณขยะมูลฝอย 
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      2.4.14 จ ำนวนผู้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำทำงกำรเมืองและสังคม 
                        2.4.16 จ ำนวนบุคลำกรและอุปกรณ์มีศักยภำพในกำรบริกำรประชำชน 

   2.4.17 จ ำนวนกำรส่งเสรมิกำรจัดกำรบริกำรประชำชนสู่มำตรฐำนสำกล 
   2.4.18 ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   2.5 ค่าเป้าหมาย 
      2.5.1 จ ำนวนกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงถนน ทำงระบำยน้ ำที่เพิ่มขึ้น 
      2.5.2 จ ำนวนกำรขยำยเขตไฟฟ้ำและติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะที่เพ่ิมข้ึน 
      2.5.3 จ ำนวนกำรขยำยเขตเขตประปำ และ ที่ได้รับกำรปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 
      2.5.4 จ ำนวนบริกำรสำธำรณะที่เพ่ิมข้ึน 
      2.5.5 จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึน 
      2.5.6 จ ำนวนครัวเรือนและกลุ่มอำชีพที่มีทักษะในกำรประกอบอำชีพเพ่ิมข้ึน 
      2.5.7 กลุ่มอำชีพมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 
      2.5.8 จ ำนวนชุมชนที่มีควำมสงบสุขพึงปรำรถนำร่วมกันเพิ่มขึ้น 
      2.5.9 จ ำนวนประชำชนที่ได้รับกำรศึกษำและศึกษำเพ่ิมข้ึนเพิ่มขึ้น 
         2.5.10 จ ำนวนผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมที่ได้รับสวัสดิกำรด้ำนเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึน  
        2.5.11 จ ำนวนประชำชนผู้มีสุขภำพร่ำงกำยและสุขภำพจิตดีเพ่ิมข้ึน 
      2.5.12 จ ำนวนประชำชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
      2.5.13 จ ำนวนปริมำณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น 
       2.5.14 จ ำนวนผู้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำทำงกำรเมืองและสังคมเพ่ิมข้ึน 
      2.5.16 จ ำนวนบุคลำกรและอุปกรณ์มีศักยภำพในกำรบริกำรประชำชนเพิ่มขึ้น 
      2.5.17 จ ำนวนกำรส่งเสริมกำรจัดกำรบริกำรประชำชนสู่มำตรฐำนสำกลเพิ่มข้ึน 
      2.5.18 ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 
 
   2.6 กลยุทธ์ 
                        2.6.1 จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก จัดให้มีและบ ำรุงรักษำ ประปำ ไฟฟ้ำ โทรศัพท์ 
                        2.6.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีอำชีพ สำมำรถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
     2.6.3 ส่งเสริมและสนับสนุน ด้ำนคุณภำพชีวิต ทั้งด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนกำรให้บริกำรและกำร
สงเครำะห์ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ รวมทั้งด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 

  2.6.4 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภำพแวดล้อมที่ดีอย่ำงยั่งยืน  
  2.6.5 เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรที่ดี และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
     2.6.6 ป้องกันควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในต ำบลทุ่งทองประชำชน 
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  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
     สำธำรณูปโภคครบถ้วนหน้ำ ประชำชนมีสุข 
  2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2565 มีควำมเชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สอดคล้องเชื่อมโยงกับ  

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจขยำยตัวด้วยกำรค้ำส่งค้ำปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้น 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 

   ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
   ยุทธศำสตร์ที่  3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษและกำรค้ำชำยแดน 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน สอดคล้องเชื่อมโยงกับ

 แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจขยำยตัวด้วยกำรค้ำส่งค้ำปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้น 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  คนไทยมีศักยภำพและสมำรถปรับตัวรองรับบริบทกำรพัฒนำในอนำคต 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 

   ยุทธศำสตร์ที่  3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 

  ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเกษตรกรรมอย่ำงครบวงจร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สอดคล้องเชื่อมโยงกับ 
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  เศรษฐกิจและสังคมไทยมีกำรพัฒนำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจขยำยตัวด้วยกำรค้ำส่งค้ำปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้น 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 

   ยุทธศำสตร์ที่ 2  สังคมไทยมีควำมเป็นธรรม มีควำมเลื่อมล้ ำน้อย 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมควำมเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำด้ำนสังคม   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  สอดคล้องเชื่อมโยงกับ 
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  เศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนำอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 

   ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนสังคม   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  สอดคล้องเชื่อมโยงกับ 
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  ระบบกำรบริหำรภำครัฐมีประสิทธิภำพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และประชำชนมีส่วนร่วม 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน  สอดคล้องเชื่อมโยงกับ 
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  เศรษฐกิจและสังคมไทยมีกำรพัฒนำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 

   ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนควำมมั่นคง 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมควำมเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนสังคม   

  3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง ได้พิจำรณำ
อย่ำงรอบคอบให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแนวทำงกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ที่อำจมีควำมเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทองน ำมำตัดสินใจก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน
และใช้ทรัพยำกรกำรบริหำรของท้องถิ่นอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สำธำรณะสูงสุด 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทองได้น ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติและสำมำรถตอบสนองกำรปฏิบัติตำม
แผนพัฒนำท ำให้เกิดประสิทธิผลของแผนพัฒนำ  และสำมำรถแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้ประชำชนได้ในระดับดี โดย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทองได้ ได้ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมระหว่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และประชำชน โดยกำร
จัดเวทีประชำคมทุกชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ซึ่งถือว่ำเป็นข้อดีส ำหรับกำรพัฒนำในอนำคตจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง
มีองค์กรเอกชน   รัฐวิสำหกิจ   ภำครัฐ  ภำคประชำชน   เข้ำมำมีส่วนร่วม ในกำรพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง 
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 เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรในทุกโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทองที่ผ่ำนมำ ได้เน้นให้ประชำชนเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น  ร่วมคิด  ร่วมท ำ  ร่วมพัฒนำ  ร่วมรับผลประโยชน์ นอกจำกนั้นกำรเป็นหน่วยงำนที่
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่กำรเกษตรและโรงงำนอุตสำหกรรม เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำด้ำนอำชีพ เกิดกำรจ้ำงงำน 
เพ่ิมรำยได้ ให้กับชุมชนมำกข้ึน  ซึ่งสำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนกำรณ์พัฒนำในปัจจุบันและ
โอกำสกำรพัฒนำในอนำคต โดยใช้เทคนิค SWOT analysis  กำรพิจำรณำถึงปัจจัยภำยใน  ได้แก่ จุดแข็ง  (Strength – 
S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภำยนอกได้แก่ โอกำส(Opportunity – O) และอุปสรรค(Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

  การวิเคราะห์จุดแข็ง   (Strength) 
  จุดแข็ง (Strength) 

   1.  เป็นองค์กรที่มีควำมใกล้ชิดกับประชำชนมำกที่สุด  สำมำรถแก้ไขปัญหำและตอบสนองควำมต้องกำร    
              ของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง 
   2.  มีเส้นทำงกำรคมนำคม ที่สะดวกสำมำรถขนถ่ำยพืชผลทำงกำรเกษตรและเส้นทำงกำรคมนำคมเชื่อมต่อไป
ยังต ำบลที่ใกล้เคยีง 
   3.  มีพ้ืนที่กำรเกษตรที่ท ำให้ประชำชนมีอำชีพ  เพ่ิมรำยได ้
   4.  มีกำรแปรรูปสินค้ำ  OTOP เพ่ือเพ่ิมรำยได้ให้กับประชำชน 
   5.  มีคลองชลประทำนขนำบข้ำง 

  6.  ผู้บริหำรท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ และยึดถือแนวทำงกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลเป็นส ำคัญ 
   7 .  ผู้ น ำท้องที่    (ก ำนัน , ผู้ ใหญ่ บ้ ำน )   มีบทบำทในกำรเข้ ำมำมีส่ วนร่วมและให้ควำมร่วมมือใน                   
กำรพัฒนำท้องถิ่น 

การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness) 
  1.  กำรรวมกลุ่มองค์กรชุมชน  องค์กรอำชีพในพ้ืนที่  ขำดควำมเข้มแข็ง  คณะกรรมกำรกลุ่มขำดกำรบริหำร
จัดกำรกลุ่มที่ดี 
  2.  กำรจัดเก็บข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำน   ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  และขำดควำมถูกต้องยำกต่อกำรได้รับ     ควำม
ช่วยเหลือด้ำนงบประมำณจำกภำครัฐในกำรพัฒนำชุมชน 
  3.  วัยแรงงำนขำดคุณวุฒิ  ทักษะ  ควำมช ำนำญ  และฝีมือแรงงำนที่ตลำดแรงงำนต้องกำร  จึงไม่สำมำรถ  
พัฒนำอำชีพและรำยได้ 
  4.  ควำมไม่สมบูรณ์ระหว่ำงบุคลำกรบำงส่วนรำชกำรในสังกัดกับปริมำณงำนและภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทุ่งทอง ท ำให้ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและคุณภำพไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือเวลำ 
  5.  กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของประชำชน 
  6.  ผลผลิตทำงกำรเกษตรขึ้นอยู่กับฤดูกำลหรือสภำวะแวดล้อม 
  7.  เกษตรกรขำดอำชีพรองรับหลังจำกเก็บเกี่ยวพืชผลทำงกำรเกษตร 
  8.  ประชำชนมีปัญหำด้ำนสุขภำพจำกพฤติกรรมเสี่ยงจำกกำรใช้สำรเคมี 
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  วิเคราะห์โอกาส  (Opportunity) 
   1.  นโยบำยรัฐที่เน้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง    ส่งเสริมเกษตรแนว
ทฤษฎีใหม่แบบผสมผสำน  เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชำชน กระตุ้นชุมชน
พ่ึงตนเอง 
   2.  กำรขอรับสนับสนุนงบประมำณกรณีเร่งด่วนและโครงกำรเกินศักยภำพมีหลำยช่องทำง ได้แก่  
จังหวัด  กรมท่ีสังกัด  และหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
   3.  มีระบบก ำจัดขยะแบบครบวงจร 
   4.  กำรได้รับงบประมำณจำกภำครัฐ  และหน่วยงำนอื่น ๆ ในกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตให้กับเกษตรกร 
   5.  ระบบประปำส่วนภูมิภำคเข้ำถึงทุกชุมชน 
   6.  นโยบำยรัฐบำลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบำทในกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ  
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
   การวิเคราะห์อุปสรรค  (Threat) 
   1.  รองบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกรัฐบำล และงบประมำณที่จัดเก็บเองมีค่อนข้ำงจ ำกัด ท ำให้กำร
พัฒนำท้องถิ่นในด้ำนต่ำง ๆ  ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน 
   2.  ภำคประชำชน   ภำคเอกชน  ขำดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  ในระบบกำรท ำงำนขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น 
   3.  กำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตำมกรอบ อ ำนำจหน้ำที่ กฎหมำย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ที่บัญญัติไว้เท่ำนั้น 
   4.  กระแสวัฒนธรรมตะวันตก ส่งผลให้กลุ่มวัยรุ่น มีพฤติกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ โดยเฉพำะ
อินเตอร์เน็ต  ท ำให้เกิดปัญหำสังคม  เช่น  ติดเกมส์   เล่นกำรพนัน  
   5.  ปัญหำโรคร้อน ท ำให้สภำพภูมิอำกำศเปลี่ยนแปลง   ส่งผลกระทบต่อกำรด ำรงชีพและกำรประกอบ
อำชีพด้ำนเกษตรกรรมที่ต้องพ่ึงพำธรรมชำติ 
     
   3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
       3.2.1. โอกาส (Opportunity : O)  
          (1) ด้ำนเศรษฐกิจ 
       ประชำชนในต ำบลทุ่งทองส่วนมำกประกอบอำชีพเกษตรกรรมและรับจ้ำงท ำงำนในภำค   
                         กำรเกษตร  ซึ่งก่อให้เกิดรำยได้แก่ประชำชน 
       ต ำบลทุ่งทองมีเส้นทำงกำรคมนำคมที่สะดวก  รวดเร็ว  ในกำรขนส่งสินค้ำไปสู่ตลำด 
       ต ำบลทุ่งทองมีสินค้ำ OTO ได้แก่ ไม้ถูพ้ืนไฮเทค , วิสำหกิจกลุ่มน้ ำตำล เตำน้ ำตำลมะพร้ำว                         
น้ ำหอม ไผ่ริมแคว 
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              (2) ด้ำนเทคโนโลยี 
       กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  มีนโยบำยส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำน 
       เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและส่งเสริมกำรเรียนรู้ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตแก่ประชำชน 
              (3) ด้ำนวัฒนธรรม 
       มีกำรจัดตั้งสภำวัฒนธรรมต ำบลทุ่งทอง  เพ่ือสืบสำนประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงำมให้คงอยู่   
                        ต่อไป  เช่น  ประเพณีสงกรำนต์  ลอยกระทง  แห่เทียนพรรษำ  เป็นต้น 
              2. อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats : T)  
             (1) ด้ำนเศรษฐกิจ 
    มีกำรผลิตสินค้ำประเภทเดียวกัน  ท ำให้เกิดกำรแข่งขันกันในตลำดเพิ่มมำกข้ึนไม่มีตลำดรองรับ   
                        สินค้ำ  ท ำให้รำคำสินค้ำตกต่ ำ 
    น้ ำมันรำคำสูง  ท ำให้ต้นทุนกำรผลิตเพ่ิมข้ึน  รำคำสินค้ำสูงขึ้น  และส่งผลให้ขำยสินค้ำไม่เป็นไป 
                         ตำมเป้ำหมำย 
            (2) ด้ำนเทคโนโลยี 
   ประชำชนส่วนมำกยังขำดควำมสนใจควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี   
                         สำรสนเทศ   
   เทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ  จึงต้องอำศัยกำรเรียนรู้ตลอดเวลำ 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ   
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

บริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนเคหะและ
ชุมชน 

กองช่ำง ส ำนักปลัด 

2 กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน 

บริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน 

ส ำนักปลัด  - 

3 กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิต 

บริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนสำธำรณสุข ส ำนักปลัด - 

  กำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ แผนงำนงบกลำง ส ำนักปลัด กองช่ำง 
   แผนงำนกำรศึกษำ ส ำนักปลัด - 
   แผนงำนกำรศำสนำ

วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร 

ส ำนักปลัด - 

   แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน 

ส ำนักปลัด - 

4 กำรพัฒนำด้ำน
สิ่งแวดล้อม 

บริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน 

ส ำนักปลัด - 

5 กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 

บริหำรทั่วไป แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

ส ำนักปลัด กองคลัง 

6 กำรพัฒนำด้ำน
ควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

บริหำรทั่วไป แผนงำนกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 

ส ำนักปลัด กองช่ำง 

  บริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน 

ส ำนักปลัด - 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน  8 แผนงาน 2 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ ่น อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 20 
3. ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 60 
    3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (5) 
3.8 แผนงำน (5) 
    3.9 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงกำร (5) 

รวมคะแนน 100 
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 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้ำน/ชุมชน/ต ำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ ำ ลักษณะของไม้/ป่ำไม้ ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น 
เขตกำรปกครอง กำรเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง 
กำรเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชำกร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร และ
ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3 ) ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม เช่น กำรศึกษำ สำธำรณสุข  
อำชญำกรรม ยำเสพติด กำรสังคมสงเครำะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริกำรพื้นฐำน เช่น กำรคมนำคมขนส่ง กำร
ไฟฟ้ำ กำรประปำ  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น กำรเกษตร กำรประมง กำรปศุ
สัตว์ กำรบริกำร กำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรม กำรพำณิชย์/กลุ่มอำชีพ 
แรงงำน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม เช่น กำรนับถือศำสนำ 
ประเพณีและงำนประจ ำปี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น สินค้ำพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น้ ำ ป่ำไม้ ภูเขำ คุณภำพของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) กำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นหรือ
กำรใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีกำร และกำรด ำเนินกำร
ประชุมประชำคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนกำรร่วมคิด  ร่วมท ำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหำ ปรึกษำหำรือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหำส ำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจ
หน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) กำรวิเครำะห์ที่ครอบคลุมควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องยุทธศำสตร์
จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบำยของ
ผู้บริหำรท้องถิ่น รวมถึงควำมเช่ือมโยงแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

(2) กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะและกำรบังคับใช้ 
ผลของกำรบังคับใช้ สภำพกำรณ์ที่เกิดขึ้นต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(1)  

 
 
 



๒๘ 

 

  
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(3) กำรวิเครำะห์ทำงสังคม เช่น ด้ำนแรงงำน กำรศึกษำ สำธำรณสุข 
ควำมยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด  เทคโนโลยี  จำรีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

(4) กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำนรำยได้ครัวเรือน กำรส่งเสริม
อำชีพ กลุ่มอำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำอำชีพและกลุ่มต่ำงๆ สภำพ
ทำงเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2)  

(5 ) กำรวิ เครำะห์สิ่ งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชำติต่ ำงๆ ทำง
ภูมิศำสตร์ กระบวนกำรหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น กำรประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ 

(2)  

(6) ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำใน
ปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุ ด อ่ อ น ) O-Opportunity (โ อ ก ำ ส ) แ ล ะ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนเชิงพื้นที่ มีกำร
น ำเสนอปัญหำ ค้นหำสำเหตุของปัญหำหรือสมมติฐำนของปัญหำ แนว
ทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือวิธีกำรแก้ไขปัญหำ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหำ 

(2)  

(8) สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ  ในปี งบประมำณ  พ .ศ . 2557 -2560 เช่น  สรุป
สถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรตั้งงบประมำณ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  
กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ และ
กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำท้องถิ่นในเชิงคุณภำพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส ำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหำอุปสรรคกำร
ด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์  
3 .1  ยุ ท ธศ ำส ต ร์ ข อ ง
อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
3 .2  ยุ ท ธศ ำส ต ร์ ข อ ง
อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหำกำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ
อ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น  แ ล ะ เ ช่ื อ ม โย งห ลั ก ป ระ ช ำรั ฐ              
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   
และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศำสตร์จั งหวัด  และเช่ือมโยงหลักประชำรั ฐ           
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน นโยบำย/ยุทธศำสตร์ คสช. และนโยบำยรัฐบำล      
หลักประชำรัฐ  แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

 
  



๒๙ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้ำประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงำน 
 
 
 
 
3.9 ควำมเช่ือมโยงของ
ยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงกำร 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนภำพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องกำรจะเป็นหรือบรรลุถึงอนำคตอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับโอกำส
และศักยภำพที่เป็นลักษณะเฉพำะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทำง วิธีกำร ภำรกิจหรือสิ่งที่ต้องท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงควำมชัดเจนในสิ่งท่ีจะด ำเนินกำรให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีควำมสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมำยสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5)   

ควำมมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจำกศักยภำพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน ำไปสู่ผลส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ 

(5)   

แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต ก ำหนดจุดมุ่งหมำยใน
เรื่ อ งใด เรื่ อ งหนึ่ งหรือแผนงำนที่ เกิ ด จำกเป้ ำประสงค์  ตั ว ช้ี วัด             
ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีควำมชัดเจน น ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงำนและควำมเชื่อมโยงดังกล่ำว 

(5) 
 
 
 

 

ควำมเช่ือมโยงองค์รวมที่น ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงกำรจำกแผนยุทธศำสตรช์ำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5)   

ผลผลิต/โครงกำร เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงกำรที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน ำไปสู่กำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่นในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีอย่ำงถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5)   

รวมคะแนน 100  
   
  



๓๐ 

 

  2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   แนวทางการพ ิจารณ าการติดตามและประเม ินผลโครงการเพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 
2. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ  10 
3. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  10 
4. แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   10 
5. โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร (5) 
    5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร (5) 
    5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชำติ   

(5) 

    5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภำยใต้หลักประชำรัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)   (5) 
    5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ  (5) 
    5.11 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 



๓๑ 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  (ใช้ก ำรวิ เค รำะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกำร
วิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ, ด้ำนสังคม, ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) กำรควบคุมที่มีกำรใช้ตัวเลขต่ำงๆ เพื่อน ำมำใช้วัดผลในเชิงปริมำณ 
เช่น กำรวัดจ ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่ำ
เป็นไปตำมที่ตั้งเป้ำหมำยเอำไว้หรือไม่จ ำนวนที่ด ำเนินกำรจริงตำมที่ได้
ก ำหนดไว้เท่ำไหร่ จ ำนวนที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้มีจ ำนวนเท่ำไหร่ 
สำมำรถอธิบำยได้ตำมหลักประสิทธิภำพ (Efficiency) ของกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ท่ีได้ก ำหนดไว้ 
2) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่ด ำเนินกำรใน
เชิงปริมำณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพคือกำรน ำเอำ
เทคนิคต่ำงๆ มำใช้เพื่อวัดว่ำภำรกิจ โครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ที่
ด ำเนินกำรในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อควำมต้องกำรของประชำชนหรือไม่และ
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือไม่ ประชำชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  มีสภำพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถำวร 
สำมำรถใช้กำรได้ตำมวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตำมหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลกำรปฏิบัติ รำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่ ได้รับงบประมำณมำ
ด ำเนินกำร รวมถึงสำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 
2) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่ด ำเนินกำรใน
เชิงคุณภำพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ มีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่ำงๆ จนน ำไปสู่กำร
จัดท ำโครงกำรพัฒนำท้ องถิ่ น โดยใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักกำรบูรณำ
กำร (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเครำะห์แผนงำน งำน ท่ีเกิดจำกด้ำนต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน หลักประชำรัฐ และหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพำะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  

 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ควำมชัดเจนของช่ือ
โครงกำร 
 
 
5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงกำร 
 
 
5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร ) มี ค วำม
ชั ด เจ น น ำ ไป สู่ ก ำ ร ตั้ ง
งบประมำณได้ถูกต้อง 
 
 
5 .4  โค ร งก ำรมี ค วำม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศำสตร์ 20 ป ี
 
 
5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร ) มี ค วำม
สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โค ร งก ำรมี ค วำม
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด ำเนินกำรเพื่อให้กำรพัฒนำบรรลุตำม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก ำหนดไว้ ช่ือโครงกำรมีควำม
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่ำนแล้วเข้ำใจได้ว่ำจะพัฒนำอะไรในอนำคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงกำรต้องก ำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับควำมเป็นมำของโครงกำร สอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผล 
วิธีกำรด ำเนินงำนต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีควำมเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพำะเจำะจง 

(5)   

สภำพที่อยำกให้เกิดขึ้นในอนำคตเป็นทิศทำงที่ต้องไปให้ถึงเป้ำหมำยต้อง
ชัดเจน  สำมำรถระบุจ ำนวนเท่ำไร  กลุ่มเป้ำหมำยคืออะไร มีผลผลิต
อย่ำงไร กลุ่มเป้ำหมำย  พื้นที่ด ำเนินงำน และระยะเวลำด ำเนินงำน
อธิบำยให้ชัดเจนว่ำโครงกำรนี้จะท ำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลำใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร หำกกลุ่มเป้ำหมำยมีหลำย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่ำใครคือกลุ่มเป้ำหมำยหลัก ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยรอง 

(5)   

โครงกำรสอดคล้องกับ (1) ควำมมั่นคง (2) กำรสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน (3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (4) กำรสร้ำง
โอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม (5) กำรสร้ำงกำร
เติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) กำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อให้เกิดควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)   

โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ (3) ยึดวิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักกำรน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้ำหมำยระยะยำว ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ (1) กำรยกระดับ
ศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 
(2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำง
สังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ (3) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม (4)  
กำรรองรับกำรเช่ือมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง (5) กำรสร้ำงควำม
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 

(5)   

โครงกำรมีลักษณะหรือสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจ 
ไป สู่  Value–Based Economy ห รื อ เศ รษ ฐกิ จที่ ขั บ เคลื่ อ น ด้ วย
นวัตกรรม ท ำน้อย ได้มำก เช่น (1) เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้ำเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำ ไปสู่กำรเน้น
ภำคบริกำรมำกขึ้น รวมถึงโครงกำรที่เติมเต็มด้วยวิทยำกำร ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรวิจัยและพัฒนำ 
แล้ วต่ อยอดควำมได้ เปรี ยบ เชิงเปรียบ เที ยบ เช่น  ด้ ำน เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภำพ สำธำรณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)   

 
 



๓๓ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงกำรสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์จังหวัด 

 
โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีควำมสอดคล้องกับห้วงระยะเวลำของ
แผนพัฒนำจังหวัดที่ได้ก ำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัด ซึ่งไม่สำมำรถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจำกกันได้ นอกจำกนี้โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นต้องเป็น
โครงกำรเช่ือมต่อหรือเดินทำงไปด้วยกันกับยุทธศำสตร์จังหวัดที่ได้
ก ำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำ
ควำม ยำกจน ห รื อก ำร
เสริมสร้ำงให้ประเทศชำติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภำยใต้หลักประชำรัฐ 

เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้พื้นฐำนควำมพอเพียงที่ประชำชน
ด ำเนินกำรเองหรือร่วมด ำเนินกำร เป็นโครงกำรต่อยอดและขยำยได้ 
เป็นโครงกำรที่ประชำชนต้องกำรเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนำแล้ว ด้วย
กำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (LSEP) 

(5)   

5.9 งบประมำณ มีควำม
สอดคล้องกับเป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร)   
 

งบประมำณโครงกำรพัฒนำจะต้องค ำนึงถึงหลักส ำคัญ 5 ประกำรในกำร
จั ดท ำโครงกำรได้ แก่  (1 ) ควำมประหยั ด  (Economy) (2 ) ควำมมี
ประสิทธิภำพ (Efficiency) (3) ควำมมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ควำมยุติธรรม (Equity) (5) ควำมโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
  

 

5.10 มีกำรประมำณกำร
รำค ำถู กต้ อ งต ำมห ลั ก
วิธีกำรงบประมำณ 

กำรประมำณกำรรำคำเพื่อกำรพัฒนำต้องให้สอดคล้องกับโครงกำร
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทำงช่ำง หลักของรำคำกลำง รำคำกลำงท้องถิ่น 
มีควำมโปร่งใสในกำรก ำหนดรำคำและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีควำมคลำดเคลื่อนไม่มำกกว่ำหรือไม่ต่ ำกว่ำร้อยละห้ำของกำรน ำไปตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รำยจ่ำยพัฒนำท่ีปรำกฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5)   

5 .1 1  มี ก ำ ร ก ำ ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

มี กำรก ำหนดดั ชนี ช้ี วั ดผลงำน  (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สำมำรถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภำพ(efficiency) ได้ เช่น กำรก ำหนดควำมพึงพอใจ 
กำรก ำหนดร้อยละ กำรก ำหนดอันเกิดจำกผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (กำรคำดกำรณ์ คำดว่ำจะได้รับ) 

(5)   

5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจำกกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำ 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กำรได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ำกับวัตถุประสงค์หรือมำกกว่ำวัตถุประสงค์ ซึ่งกำรเขียนวัตถุประสงค์
ควรค ำนึงถึง (1) มีควำมเป็นไปได้และมีควำมเฉพำะเจำะจง ในกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร (2) วัดและประเมินผลระดับของควำมส ำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจนและเฉพำะเจำะจงมำกที่สุด 
และสำมำรถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับควำมเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อกำรบ่งบอกเวลำได้ 

(5)   

รวมคะแนน 100  
  



๓๔ 

 

 
  3. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   3.1 กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
    - โดยใช้แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลเชิงปริมำณและคุณภำพ (1) แบบตัวบ่งชี้กำร
ปฏิบัติงำน (Performance Indicators) (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard 
Model ของ Kaplan & Norton  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) (4) แบบเชิงเหตุผล 
(Logical Model)ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model (5) แบบวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Process Performance 
Measurement System (PPMS))ระบบกำรวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำนหรือ PPMS (6) แบบกำรประเมินโดยใช้วิธีกำร
แก้ปัญหำหรือเรียนรู้จำกปัญหำที่ เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving Method (7) แบบกำรประเมินแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Methods) (8) แบบกำรประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) (9) แบบกำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk 
Assessment Model) (10) แบบกำรประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก ำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภำยใต้กรอบตำมข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
    - เชิงปริมำณ(Quantity)เชิงคุณภำพ (Quality)ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่ำใช้จ่ำย(Cost)เวลำ  
(Time) เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้หรือไม่ 
    - ประชำชนได้ประโยชน์อย่ำงไรหรือรำชกำรได้ประโยชน์อย่ำงไร 
    - วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่ำไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
    - ผลกระทบ(Impact) 
     
 4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  4.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 
   (เช่น จะท ำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่ำงไร เป็นต้น) 
   ................................................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................. ................... 
  4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ 
    (รวมถึงองค์ประกอบส ำคัญของข้อมูลเพื่อน ำไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
    ............................................................................................................................. ...................... 
    ....................................................................................................... ............................................ 
   
 
 
  



๓๕ 

 

 



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจเขตพิเศษและการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างศาลาอเนก เพ่ือให้ได้ศาลา จ านวน 1 หลัง 1,956,000      -  -  -  - 1 หลัง อบต.ทุ่งทอง ส านักปลัด

ปะสงค์ บริเวณท่ีท าการ อเนกประสงค์ มีศาลาอเนก
อบต.ทุ่งทอง ท่ีได้มาตรฐาน ประสงค์ท่ีได้

มาตรฐาน
2 ติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือติดต้ังซุ้มเฉลิม จ านวน 1  แห่ง  - 200,000        -  -  - 1 แห่ง อบต.ทุ่งทอง ส านักปลัด

พระเกียรติ มีซุ้มเฉลิม
พระเกียติ

รวม 1,956,000     200,000        -  -  -

4

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด



1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์ เพ่ือป้องกันอัตราย หมู่ท่ี 2 537,500         -  -  -  - ร้อยละของ ประชาชน ส านักปลัด
วงจรปิดภายในหมู่บ้าน ประชาชนท่ีมี มีความ
หมู่ท่ี 2 ความปลอดภัย ปลอดภัย

เพ่ิมข้ึน
2 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์ เพ่ือป้องกันอัตราย ต าบลทุ่งทอง  - 500,000       500,000     500,000     500,000      ร้อยละของ ประชาชน ส านักปลัด

วงจรปิดภายในต าบล ประชาชนท่ีมี มีความ
ความปลอดภัย ปลอดภัย

3 ระบบท่อส่งน้ าบรรเทา เพ่ือใช้ในงาน ท่อ PVC 13.5  - 133,000        -  -  - มีระบบท่อส่ง มีแหล่งน้ า ส านักปลัด
สาธารณภัย บริเวณท่ีท า ป้องกัและบรรเทา ขนาด Ø 6 น้ิว น้ า จ านวน เพ่ือใช้ในงาน
การองค์การบริหารส่วน สาธารณภัย ลึกไม่น้อยกว่า 20 1 แห่ง ป้องกันและ
ต าบลทุ่งทอง เมตร พร้อมติดต้ัง บรรเทา

ซัมเมอร์ 5 แรง 1 ตัว สาธารณภัย
4 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือใช้ในงาน ต าบลทุ่งทอง 100,000        320,000       320,000     320,000     320,000      ร้อยละของ ประชาชน ส านักปลัด

สัญญาณไฟกระพริบและ ป้องกัและบรรเทา ประชาชนท่ีมี มีความ
กล้องวงจรปิดในต าบล สาธารณภัย ความปลอดภัย ปลอดภัย
ทุ่งทอง เพ่ิมข้ึน

5 ติดต้ังสัญญาณไฟ เพ่ือป้องกันอัตราย ต าบลทุ่งทอง  - 500,000       500,000     500,000     500,000      ร้อยละของ ประชาชน ส านักปลัด
กระพริบภายใน ประชาชนท่ีมี มีความ
ต าบลทุ่งทอง ความปลอดภัย ปลอดภัย

เพ่ิมข้ึน
รวม 637,500        1,453,000    1,320,000  1,320,000  1,320,000   5

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



1.3 แผนงานการศึกษา แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุง จ านวน 7 รายการ  - 1,010,000    1,010,000  1,000,000  1,000,000   จ านวน มีอาคารเป็น ส านักปลัด
ศูนย์กลางการศึกษา ซ่อมแซม 7 รายการ ศูนย์กลาง
ชุมชนต าบลทุ่งทอง ศูนย์กลาง การศึกษา

การศึกษาชุมชน ชุมชนต าบล
ต าบลทุ่งทอง ทุ่งทอง

รวม  - 1,010,000    1,010,000  1,000,000  1,000,000   

6

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



1.4 แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงโรงจอดรถ เพ่ือร้ือถอนและ ขนาดกว้าง 8 เมตร 83,000           -  -  -  - จ านวน 1 หลัง โรงจอดรถ กองช่าง
ย้ายโรงจอด ยาว 7 เมตร ขนาดกว้าง 
รถเดิมมาอยู่ สูง 4 เมตร  8 เมตร 
สถานท่ีใหม่ จ านวน 1 หลัง ยาว 7 เมตร
บริเวณท่ีท าการ สูง 4 เมตร
อบต. จ านวน 1 หลัง

2 ติดต้ังการด์เลน เพ่ือติดต้ัง ต าบลทุ่งทอง 239,000        300,000       300,000     300,000     300,000      ต าบลทุ่งทอง ป้องกัน กองช่าง
ภายในต าบลทุ่งทอง การด์เลนก้ัน อุบัติเหตุ

ข้างทางกันตก ก้ันรถตกถนน
3 จัดท าป้ายช่ือซอย เพ่ือจัดท าป้าย กว้าง 0.40 เมตร 180,000        257,000       150,000     100,000     50,000        จ านวน 8 อบต.ทุ่งทอง กองช่าง

ภายในต าบลทุ่งทอง ช่ือซอยภาย ยาว 0.70 เมตร หมู่บ้าน มีป้ายช่ือซอย
ในต าบล สูงจากพ้ืนถึงขอบป้าย ภายในต าบล

ด้านบน 2.50 เมตร
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ถนนได้ กว้าง 4 เมตร 320,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 มาตรฐาน ยาว 125 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 3/2 หนา 0.15 เมตร เดินทาง สะดวก

สะดวก

7

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 6 เมตร 500,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ยาว 200 เมตร ประชาชน เดินทาง
โดยวิธี Over ray หรือลาดยางไม่น้อยกว่า เดินทาง สะดวก
หมู่ท่ี 6 ท้ายซอย 4 1,200 ตารางเมตร สะดวก

6 ปรับปรุงท่อระบายน้ า เพ่ือปรับปรุง ท่อ ค.ส.ล.ขนาด Ø 255,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ปัญหา กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ซอย 9 ท่อระบายน้ า 1 เมตร จ านวน 68 พ้ืนท่ีน้ าท่วม น้ าท่วมลดลง

ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล. ลดลง
จ านวน 4 บ่อ

7 ค่าบ ารุงรักษาและ เพ่ือบ ารุงรักษา ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,853,800     2,000,000    2,000,000  2,000,000  2,000,000   ร้อยละของ ท่ีดินและ กองช่าง
ปรับปรุงท่ีดินและส่ิง ปรับปรุงท่ีดินและ ภายในต าบลทุ่งทอง ท่ีดินและ ส่ิงก่อร้าง
ก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้างให้ ส่ิงก่อร้าง ใช้งานได้ปกติ

สามารถใช้งานได้ ใช้งานได้ปกติ
8 ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ภายในต าบลทุ่งทอง 200,000        200,000       200,000     200,000     200,000      ร้อยละของ ประชาชน กองช่าง

สาธารณะภายในต าบล มีไฟฟ้าใช้ ประชาชน มีไฟฟ้าใช้
ทุ่งทอง ท่ีมีไฟฟ้าใช้ เพ่ิมข้ึน

9 ปรับปรุงถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร 650,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
โดยวิธี Over ray มาตรฐาน ยาว 299 เมตร ประชาชน เดินทาง
para asphalt หรือลาดยางไม่น้อยกว่า เดินทาง สะดวก
 หมู่ท่ี 8 ซอยบ้าน 1,196 ตารางเมตร สะดวก
ครูละเอียด

8

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร 318,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 299 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย บ้านคุณประดิษฐ์ หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีต เดินทาง สะดวก
สุวรรณภูมิ ไม่น้อยกว่า  504.9 สะดวก

 ตารางเมตร
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 3 เมตร 202,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 108 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอยใกล้ร้านป้าต๋ิมส้มต า หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีต เดินทาง สะดวก

ไม่น้อยกว่า  324 สะดวก
 ตารางเมตร

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 3 เมตร 478,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 มาตรฐาน ยาว 255 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 16 หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีต เดินทาง สะดวก

ไม่น้อยกว่า  765 สะดวก
 ตารางเมตร

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร 494,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 มาตรฐาน ยาว 200 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย บ้านคุณสมทรง หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีต เดินทาง สะดวก

ไม่น้อยกว่า 800 สะดวก
 ตารางเมตร

9

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  3 เมตร 243,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 มาตรฐาน ยาว 130 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 2 หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีต เดินทาง สะดวก

ไม่น้อยกว่า 390 สะดวก
 ตารางเมตร

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  3 เมตร 243,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 มาตรฐาน ยาว 130 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย  บ้านนายวิษณุ หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีต เดินทาง สะดวก
เปล่ียนข า ไม่น้อยกว่า 390 สะดวก

 ตารางเมตร
16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร 487,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 มาตรฐาน ยาว 193 เมตร ประชาชน เดินทาง
ท้ายซอย 4 หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีต เดินทาง สะดวก

ไม่น้อยกว่า 772 สะดวก
 ตารางเมตร

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  3.80  เมตร 474,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 มาตรฐาน ยาว 200เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 7 หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีต เดินทาง สะดวก

ไม่น้อยกว่า 760 สะดวก
 ตารางเมตร

10

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร 496,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ยาว 330 เมตร ประชาชน เดินทาง
โดยวิธี Over ray หรือลาดยางไม่น้อยกว่า เดินทาง สะดวก
หมู่ท่ี 8 ท้ายซอย 3 1,320 ตารางเมตร สะดวก

19 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 6 เมตร 492,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ยาว 230 เมตร ประชาชน เดินทาง
โดยวิธี Over ray หรือลาดยางไม่น้อยกว่า เดินทาง สะดวก
หมู่ท่ี 2 ถนนสายหลัก 1,380 ตารางเมตร สะดวก
ทางเข้าหมู่บ้าน เช่ือมต่อ
หมู่ท่ี 13 ต าบลหนอง
ขาว

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร 306,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 มาตรฐาน ยาว 117 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 6 เดินทาง สะดวก

สะดวก

11

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  3.30  เมตร 276,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 มาตรฐาน ยาว 123 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 5 เดินทาง สะดวก

สะดวก

22 ฝังท่อระบายน้ า เพ่ือปรับปรุง ท่อ ค.ส.ล.ขนาด Ø 336,000        338,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ปัญหา กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ซอย อ้นเชิด ท่อระบายน้ า 0.60 เมตร จ านวน พ้ืนท่ีน้ าท่วม น้ าท่วมลดลง

176 ท่อน บ่อพัก ลดลง
ค.ส.ล.จ านวน 9 บ่อ

23 ฝังท่อระบายน้ า เพ่ือปรับปรุง ท่อ ค.ส.ล.ขนาด Ø 299,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ปัญหา กองช่าง
หมู่ท่ี 7 ซอย 9 ท่อระบายน้ า 0.60 เมตร จ านวน พ้ืนท่ีน้ าท่วม น้ าท่วมลดลง

102 ท่อน บ่อพัก ลดลง
ค.ส.ล.จ านวน 6 บ่อ

24 ก่อสร้างไหล่ถนน เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 1  เมตร 130,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
โดยวิธีเทคอนกรีต มาตรฐาน ยาว 490 เมตร ประชาชน เดินทาง
หมู่ท่ี 8 ซอย 3 หนา 0.05 เมตร เดินทาง สะดวก

สะดวก

12

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร 497,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 195 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 18 เช่ือมต่อหมู่ท่ี เดินทาง สะดวก
7 ซอย 9 สะดวก

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร 490,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 มาตรฐาน ยาว 193 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 11 เดินทาง สะดวก

สะดวก
27 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  3  เมตร 184,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 มาตรฐาน ยาว 94 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย บ้านลุงเอนก เดินทาง สะดวก

สะดวก
28 ปรับปรุงถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร 489,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

โดยวิธี Over ray มาตรฐาน ยาว 240 เมตร ประชาชน เดินทาง
para asphalt หมู่ท่ี 3 หรือลาดยางไม่น้อยกว่า เดินทาง สะดวก
ซอย 8 960 ตารางเมตร สะดวก

29 ฝังท่อระบายน้ า เพ่ือปรับปรุง ท่อ ค.ส.ล.ขนาด Ø 496,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ปัญหา กองช่าง
หมู่ท่ี 6 ซอย 6 (บ้าน ท่อระบายน้ า 0.60 เมตร จ านวน พ้ืนท่ีน้ าท่วม น้ าท่วมลดลง
คุณน้ าอ้อย แสงประดับ 268 ท่อน บ่อพัก ลดลง
เพชร) ค.ส.ล.จ านวน 13บ่อ

13

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร 497,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 มาตรฐาน ยาว 195 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 5 เดินทาง สะดวก

สะดวก
31 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  5  เมตร 492,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 มาตรฐาน ยาว 151 เมตร ประชาชน เดินทาง
บริเวณถนนเลียบคลอง เดินทาง สะดวก
ชลประทาน 1R 2L สะดวก
ฝ่ังซ้าย

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร 331,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 มาตรฐาน ยาว 131 เมตร ประชาชน เดินทาง
เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 3 ซอย เดินทาง สะดวก
12 สะดวก

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 3 เมตร 165,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 มาตรฐาน ยาว 84 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอยบ้านคุณส าเริง เดินทาง สะดวก
คงชนะ สะดวก

14

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน จุดท่ี 1 กว้าง 5 เมตร 484,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 มาตรฐาน ยาว 92 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอยบ้านคุณสุรพล จุดท่ี 2 กว้าง 4 เมตร เดินทาง สะดวก
เกษมวิริยนนท์ ยาว 68 เมตร สะดวก

พร้อมเทคอนกรีต
หูช้างเช่ือมต่อ
ระหว่างถนน

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร 470,000         -  -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 มาตรฐาน ยาว 180 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 1 เดินทาง สะดวก

สะดวก
36 โครงการติดต้ังไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ภายในต าบลทุ่งทอง 470,000        470,000       470,000     470,000     470,000      ร้อยละของ ประชาชน กองช่าง

ส่องสว่างพลังงาน มีไฟฟ้าใช้ ประชาชน มีไฟฟ้าใช้
แสงอาทิตย์ ภายใน ท่ีมีไฟฟ้าใช้ เพ่ิมข้ึน
ต าบลทุ่งทอง

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  3  เมตร  - 271,000       -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 145 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย บ้านนางวันเพ็ญ หนา 0.15 เมตร เดินทาง สะดวก
ปานมา สะดวก

15

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  - 500,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 มาตรฐาน ยาว 200 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอยข้างอู่ช่างอ๋า หนา 0.15 เมตร เดินทาง สะดวก

สะดวก

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  - 500,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 มาตรฐาน ยาว 200 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 8 หนา 0.15 เมตร เดินทาง สะดวก

สะดวก

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  5  เมตร  - 499,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 มาตรฐาน ยาว 160 เมตร ประชาชน เดินทาง
เลียบคลองชลประทาน หนา 0.15 เมตร เดินทาง สะดวก
2R 2L ฝ่ังซ้าย สะดวก

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  3  เมตร  - 53,000          -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 มาตรฐาน ยาว 28 เมตร ประชาชน เดินทาง
ท้ายซอย 2 หนา 0.15 เมตร เดินทาง สะดวก

สะดวก

16

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  - 57,000          -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 มาตรฐาน ยาว 21 เมตร ประชาชน เดินทาง
ท้ายซอย 4 หนา 0.15 เมตร เดินทาง สะดวก

สะดวก

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  3.80  เมตร  - 500,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 มาตรฐาน ยาว 212 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 7 หนา 0.15 เมตร เดินทาง สะดวก

สะดวก

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  - 170,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 มาตรฐาน ยาว 65 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 5 หนา 0.15 เมตร เดินทาง สะดวก

สะดวก

45 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  6  เมตร  - 490,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ยาว 140 เมตร ประชาชน เดินทาง
หมู่ท่ี 3 ถนนเลียบ หนา 0.15 เมตร เดินทาง สะดวก
คลองชลประทาน สะดวก
1R - 2L ฝ่ังขวา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 6 เมตร  - 500,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ยาว 226 เมตร ประชาชน เดินทาง
โดยวิธี Over ray หรือลาดยางไม่น้อยกว่า เดินทาง สะดวก
หมู่ท่ี 2 เส้นทางหลัก 1,356 ตารางเมตร สะดวก
ในหมู่บ้าน

47 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  - 332,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ยาว 226 เมตร ประชาชน เดินทาง
โดยวิธี Over ray หรือลาดยางไม่น้อยกว่า เดินทาง สะดวก
หมู่ท่ี 8 ซอย 3 904 ตารางเมตร สะดวก

48 ฝังท่อระบายน้ า เพ่ือปรับปรุง ท่อ ค.ส.ล.ขนาด Ø  - 410,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ปัญหา กองช่าง
หมู่ท่ี 6 ซอย 6 ท่อระบายน้ า 0.60 เมตร จ านวน พ้ืนท่ีน้ าท่วม น้ าท่วมลดลง

190 ท่อน บ่อพัก ลดลง
ค.ส.ล.จ านวน 14บ่อ

49 ซ่อมแซมถนนลาดยาง เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 6 เมตร  - 510,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ยาว 216 เมตร ประชาชน เดินทาง
โดยวิธี Over ray หรือลาดยางไม่น้อยกว่า เดินทาง สะดวก
หมู่ท่ี 4 ซอย 4 หลัง 1,296 ตารางเมตร สะดวก
ศูนย์อ้อย

18

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 ซ่อมแซมถนนลาดยาง เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  - 500,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ยาว 200 เมตร ประชาชน เดินทาง
โดยวิธีเทคอนกรีตเสริม หรือลาดยางไม่น้อยกว่า เดินทาง สะดวก
เหล็ก หมู่ท่ี 1 ซอย 18 800 ตารางเมตร สะดวก

51 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้ได้ถนน ลงหินคลุก  - 500,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
โดยใช้หินคลุกพร้อม มาตรฐาน 1,526 ลบ.ม. ประชาชน เดินทาง
เกรแกล่ียแต่งเรียบ เดินทาง สะดวก
บริเวณท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ สะดวก
หมู่ท่ี 2,3,5,6

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  3.80  เมตร  - 249,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 125 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอยบ้านคุณช านาญ เดินทาง สะดวก
บุญตุฉาว สะดวก

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  - 245,700        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 117 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอบบ้านขุนแผน เดินทาง สะดวก
(ข้างู่ช่างหมิง) สะดวก
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  - 400,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 มาตรฐาน ยาว 185 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 8/1 เดินทาง สะดวก

สะดวก

55 ซ่อมแซมถนนลาดยาง เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  - 400,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ยาว 219 เมตร ประชาชน เดินทาง
โดยวิธี Over ray หรือลาดยางไม่น้อยกว่า เดินทาง สะดวก
หมู่ท่ี  2 ซอย 4 1,296 ตารางเมตร สะดวก

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  - 309,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 มาตรฐาน ยาว 147 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 5 เดินทาง สะดวก

สะดวก

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  3  เมตร  - 276,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 มาตรฐาน ยาว 163 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอยบ้านนายโน้ม พร้อมฝังท่อระบายน้ า เดินทาง สะดวก
แย้มแผน สะดวก
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  - 124,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 มาตรฐาน ยาว 52 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 3 บริเวณท้ายซอย พร้อมฝังท่อระบายน้ า เดินทาง สะดวก

สะดวก

59 ก่อสร้างหอถังประปา เพ่ือให้ประชาชนมี ขนาดความจุ 20  - 490,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แบบบาดล (ถังแบบแชม น้ าประปาใช้ใน ลูกบาศก์เมตร ประชาชน เดินทาง
เปญ) หมู่ท่ี 6 บริเวณ การอุปโภค พร้อมเจาะบ่อและ เดินทาง สะดวก
ซอยบ้านสาวน บริโภค ขยายเขตไฟฟ้า สะดวก

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  - 400,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 มาตรฐาน ยาว 180 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 1 เดินทาง สะดวก

สะดวก

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  - 400,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 มาตรฐาน ยาว 180 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 2 เดินทาง สะดวก

สะดวก
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  - 212,000        -  - 200,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 101 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย บ้านนายแหลม เดินทาง สะดวก
ขายผัก สะดวก

63 ติดต้ังกระจกโพริเมอร์ เพ่ือป้องกัน ภายในต าบลทุ่งทอง  - 33,000          -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ภายในต าบลทุ่งทอง อันตราย ประชาชน เดินทาง

ท่ีอาจเกิดข้ึน เดินทาง สะดวก
สะดวก

64 ถางป่าและขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันน้ าท่วม ปากบนกว้าง 1.50  - 67,000          -  -  - ร้อยละของ พ้ืนท่ีน้ าท่วม กองช่าง
ส่งน้ า หมู่ท่ี 1 เมตร ปากล่าง พ้ืนท่ีน้ าท่วม ลดลง

กว้าง 0.40 เมตร ลดลง
ลึก 1.20 เมตร
ยาว 915 เมตร

65 จัดสวนเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือจัดสวนเฉลิม จ านวน 1 แห่ง  - 400,000        -  -  - 1 แห่ง อบต.ทุ่งทอง กองช่าง
หมู่ท่ี 3 บริเวณห้าแยก พระเกียรติ มีสวนเฉลิม

พระบาทสมเด็จ พระเกียรติฯ
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว
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แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66 ป้ายจราจร ป้ายเตือน เพ่ือจัดท าป้าย จ านวน 4 ป้าย  - 22,000          -  -  - 4 ป้าย ท าให้ประชาชน กองช่าง
 หมู่ท่ี 5 บริเวณส่ีแยก จราจร ป้ายเตือน เดินทาง
ป่าดิบ  เพ่ือป้องกัน สะดวก

อุบัติเหตุ
ท่ีอาจเกิดข้ึน

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  - 382,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 182 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย บ้านคุณเป๊ียก เดินทาง สะดวก

สะดวก

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  - 472,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 มาตรฐาน ยาว 225 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 4/1 เดินทาง สะดวก

สะดวก

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  - 494,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 มาตรฐาน ยาว 236 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 13 เดินทาง สะดวก

สะดวก

23

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

70 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  - 476,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ยาว 365 เมตร ประชาชน เดินทาง
โดยวิธี Over ray เดินทาง สะดวก
หมู่ท่ี  4 ซอย 8 สะดวก

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  3.50  เมตร  - 294,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 มาตรฐาน ยาว 162 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอยข้างบ้านนายมานิตย์ เดินทาง สะดวก
จันทร์เกตุ สะดวก

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  3  เมตร  - 483,000       483,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 มาตรฐาน ยาว 312 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 5 เดินทาง สะดวก

สะดวก

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  - 227,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 มาตรฐาน ยาว 108 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย ชลประทาน เดินทาง สะดวก

สะดวก

24

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

74 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 5 เมตร  - 488,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ยาว 305 เมตร ประชาชน เดินทาง
โดยวิธี Over ray เดินทาง สะดวก
หมู่ท่ี  7 ซอย 8 สะดวก

75 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  - 89,000          -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 มาตรฐาน ยาว 40 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอยประปาบ้านหนอง เดินทาง สะดวก
ปลวก สะดวก

76 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  3  เมตร  - 320,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 มาตรฐาน ยาว 198 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 1 เดินทาง สะดวก

สะดวก

77 เทดาดคอนกีต พร้อม เพ่ือป้องกัน จุดท่ี 1 กว้าง 3.50  - 270,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ขยายไหล่ทาง หมู่ท่ี 5 น้ าท่วม เมตร ยาว 80 เมตร ประชาชน เดินทาง
ถนนสายป่าดิบ - หนอง หนา 0.07 เมตร เดินทาง สะดวก
สะแก (บริเวณหลังโรง จุดท่ี 2 ขยายไหล่ถนน สะดวก
เรียนวัดกร่างทองฯ) กว้าง 2 เมตร ยาว 105 เมตร

25

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

78 ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชน ท่อ PVC ขนาด Ø 3 น้ิว  - 980,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
 หมู่ท่ี 6 มีน้ าประปาใช้ จ านวน 300 เมตร ประชาชน มีน้ าประปาใช้

ท่อ PVC ขนาด Ø 2 น้ิว ท่ีมีน้ าประปา
จ านวน 200 เมตร ใช้

79 ต่อเติมปรับปรุงอาคาร เพ่ือใช้เป็นอาคาร  กว้าง 2.50 เมตร  - 195,000        -  -  - จ านวน มีอาคารเก็บ กองช่าง
โรงอาหารเดิมเป็น เก็บเอกสารของ ยาว 10 เมตร 1 หลัง เอกสาร
อาคารเก็บของ ทางราชการ ท่ีได้มาตรฐาน

80 บ ารุงรักษาและ เพ่ือให้บริการ อาคารส านักงาน  - 23,000         30,000       30,000       30,000        จ านวน ห้องน้ า กองช่าง
ปรับปรุงห้องน้ า ประชาชน อบต. 1 หลัง สะอาด

ได้มาตรฐาน

81 ปรับปรุงห้องประชุม เพ่ือใช้ในการ อาคารส านักงาน  - 200,000       200,000     200,000     -              จ านวน ห้องประชุม กองช่าง
บริหารงาน อบต. 1 หลัง ได้มาตรฐาน
ตามอ านาจหน้าท่ี

26

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

82 เทคอนกรีคบริเวณ เพ่ือปรับปุง จ านวน 1 แห่ง  - 200,000       200,000     200,000     -              จ านวน มีลานจอดรถ กองช่าง
ลานจอดรถ และพ้ืน ภุมิทัศน์ 1 แห่ง ทีสะดวก
ช้าง อบต.ทุ่งทอง

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  3  เมตร  - 157,500        -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 100 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย บ้านนายอ านวย เดินทาง สะดวก
เครือสุวรรณ สะดวก

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  - 120,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 100เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย  บ้านนายอุทัย เดินทาง สะดวก
ธนะเป่ียมศิริ สะดวก

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  - 200,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 100 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย  บ้านนายประสิทธ์ิ เดินทาง สะดวก
เพ่ิมพูน สะดวก

86 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  - 400,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ยาว 150 เมตร ประชาชน เดินทาง
หมู่ท่ี  2 ซอย 13 เดินทาง สะดวก

สะดวก

26

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

87 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 3 เมตร  - 120,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ยาว 80 เมตร ประชาชน เดินทาง
หมู่ท่ี  2 ซอย 3 เดินทาง สะดวก
ท้ายซอย สะดวก

88 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 5 เมตร  - 500,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ยาว 300 เมตร ประชาชน เดินทาง
แบบ Over ray เดินทาง สะดวก
หมู่ท่ี 3 สะดวก

89 ขุดลอกล าห้วยสาธารณะ ป้องกันน้ าท่วม ปากบนกว้าง 10 เมตร  - 200,000        -  -  - ร้อยละของ พ้ืนท่ี กองช่าง
หมู่ท่ี 4 เช่ือมต่อ ปากกล่าง 3.30 เมตร ของพ้ืนท่ี น้ าท่วม
ถนนสายหลักท่าม่วง - ลึก 3 เมตร น้ าท่วมลดลง ลดลง
ดอนเจดีย์ ยาว 400 เมตร

90 ขุดลอกล าห้วยสาธารณะ ป้องกันน้ าท่วม ปากบนกว้าง 2 เมตร  - 150,000        -  -  - ร้อยละของ พ้ืนท่ี กองช่าง
หมู่ท่ี 4 บริเวณหลัง ปากกล่าง 60 เมตร ของพ้ืนท่ี น้ าท่วม
ศูนย์อ้อย ลึก 1.2 เมตร น้ าท่วมลดลง ลดลง

ยาว 400 เมตร

26

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  - 400,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 มาตรฐาน ยาว 200 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 6/2 เดินทาง สะดวก

สะดวก
92 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  - 650,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 มาตรฐาน ยาว 300 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย  บ้ายนายสมเกียรติ เดินทาง สะดวก
ทวีสุข สะดวก

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 3.5 เมตร  - 267,000        -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 มาตรฐาน ยาว 150 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย บ้านนายอรุณ เดินทาง สะดวก

สะดวก
94 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 3 เมตร  - 129,000        -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 มาตรฐาน ยาว 84 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย บ้านนายแรม เดินทาง สะดวก
เวที สะดวก

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  - 442,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 มาตรฐาน ยาว 219 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 3/6 เดินทาง สะดวก

สะดวก

26

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

96 เทคาดคอนกรีต หมู่ท่ี 4 เพ่ือปรับปรุง กว้าง 2 เมตร  - 74,000         74,000        -  - ร้อยละของ ท าให้ปัญหา กองช่าง
เช่ือมต่อหมู่ท่ี 3 ป้องกันน้ าท่วม ยาว 122 เมตร พ้ืนท่ีน้ าท่วม น้ าท่วมลดลง
ซอย 13 หนา 0.07 เมตร ลดลง

หรือเทคาดคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า

244 ตารางเมตร
97 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือป้องกัน กว้าง 4 เมตร  - 100,000       100,000      -  - จ านวน ประชาชนมี กองช่าง

แต่ง Slope โดยวิธี อันตราย ยาว 20 เมตร 1 สาย ความปลอดภัย
เทดาดคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 3
ซอย หลังโรงน้ าแข็งเจือ

98 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือป้องกัน กว้าง 4 เมตร  - 100,000       100,000      -  - จ านวน ประชาชนมี กองช่าง
แต่ง Slope โดยวิธี อันตราย ยาว 20 เมตร 1 สาย ความปลอดภัย
เทดาดคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 5
ซอย 6

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  - 335,000        -  -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 มาตรฐาน ยาว 164 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 13 เดินทาง สะดวก

สะดวก

26

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

100 โครงการก่อสร้าง เพ่ือป้องกัน กว้าง 6 เมตร  - 200,000       200,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ปัญหา กองช่าง
คาดคอนกรีตโดย น้ าท่วม ยาว 50 เมตร น้ าท่วม น้ าท่วมลดลง
วิธีเรียงหินใหญ่ ม .3 ลดลง
ซอย 18

101 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  - 170,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 85 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 13 เดินทาง สะดวก

สะดวก
102 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  3.80  เมตร  -  - 240,000      -         - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 125 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย บ้านนายสุริยะ เดินทาง สะดวก
รุ่งหิรัญศักด์ิ สะดวก

103 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  3  เมตร  -  - 154,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 100 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย บ้านนายหว๋อ เดินทาง สะดวก

สะดวก

27

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

104 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  - 123,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 40 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย บ้านนายโอ๊ต เดินทาง สะดวก
ถึงสุข สะดวก

105 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  - 178,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 150 เมตร ประชาชน เดินทาง
ส่ีแยกบ้านนางไหล เดินทาง สะดวก

สะดวก
106 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  - 279,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 มาตรฐาน ยาว 138 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 4/1 เดินทาง สะดวก

สะดวก
107 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  3  เมตร  -  - 277,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 มาตรฐาน ยาว 180 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 6 เดินทาง สะดวก

สะดวก
108 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  - 122,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 มาตรฐาน ยาว 60 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 8/1 เดินทาง สะดวก

สะดวก

28

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

109 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  - 350,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ยาว 130 เมตร ประชาชน เดินทาง
หมู่ท่ี  2 ซอย 10/2 เดินทาง สะดวก

สะดวก
110 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  - 267,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 มาตรฐาน ยาว 132 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 17/1 เดินทาง สะดวก

สะดวก
111 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  - 94,000        -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 มาตรฐาน ยาว 45 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 7 (ท้ายซอย) เดินทาง สะดวก

สะดวก
112 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  - 183,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 มาตรฐาน ยาว 90 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอยบ้านสีม่วง เดินทาง สะดวก

สะดวก
113 ขยายไหล่ทาง เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  2  เมตร  -  - 210,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

โดยเทคอนกรีต หมู่ท่ี 3 มาตรฐาน ยาว 200 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 16 เดินทาง สะดวก

สะดวก

28

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  - 735,000     735,000      - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 มาตรฐาน ยาว 400 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 7 แยกทางเข้าไร่ เดินทาง สะดวก
โก้จ้อย สะดวก

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  - 344,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 มาตรฐาน ยาว 170 เมตร ประชาชน เดินทาง
เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 3 เดินทาง สะดวก
ซอย 12 สะดวก

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  - 420,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 มาตรฐาน ยาว 144 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 3 เดินทาง สะดวก

สะดวก
117 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  - 150,000     150,000      - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 มาตรฐาน ยาว 60 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย ศาลเจ้ากวนอู เดินทาง สะดวก
ด้านขวา สะดวก

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  - 300,000     300,000      - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 มาตรฐาน ยาว 100 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย ศาลเจ้ากวนอู เดินทาง สะดวก
ด้านซ้าย สะดวก

29

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

119 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  5  เมตร  -  - 270,000     270,000     270,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 มาตรฐาน ยาว 108 เมตร ประชาชน เดินทาง
เลียบคลองชลประทาน เดินทาง สะดวก
1 R 2 L ฝ่ังซ้าย สะดวก

120 ขยายไหล่ทางถนน เพ่ือให้ได้ถนน ยาว 300 เมตร  -  - 377,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
โดยเทคอนกรีตเสริม มาตรฐาน หรือเทคาดคอนกรีต ประชาชน เดินทาง
เหล็ก หมู่ท่ี 5 บริเวณ ไม่น้อยกว่า เดินทาง สะดวก
สองฝ่ังถนนสายป่าดิบ 360 ตารางเมตร สะดวก

121 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  - 150,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 มาตรฐาน ยาว 200 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 6/1 เดินทาง สะดวก

สะดวก
122 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  - 405,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 มาตรฐาน ยาว 200 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอยบ้านนายประเสริฐ เดินทาง สะดวก

สะดวก
123 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  - 152,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 มาตรฐาน ยาว 75 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอยบ้านป้ามาลี เดินทาง สะดวก

สะดวก

30

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
124 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  - 250,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 มาตรฐาน ยาว 100 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย บ้านนายวิษณุ เดินทาง สะดวก
นิลเปล่ียน สะดวก

125 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  - 250,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 มาตรฐาน ยาว 100 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 12 เดินทาง สะดวก

สะดวก
126 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน จ านวน 2 จุด  -  - 319,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 มาตรฐาน ประชาชน เดินทาง
ซอย 8 เดินทาง สะดวก

สะดวก
127 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  - - 196,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ยาว 150 เมตร ประชาชน เดินทาง
โดยวิธี Over ray เดินทาง สะดวก
หมู่ท่ี  7 ซอย 4 สะดวก

128 ฝังท่อระบายน้ า เพ่ือปรับปรุง ท่อ ค.ส.ล.ขนาด Ø  - - 78,000        -  - ร้อยละของ ท าให้ปัญหา กองช่าง
หมู่ท่ี 7 บริเวณนา ท่อระบายน้ า 1 เมตร จ านวน พ้ืนท่ีน้ าท่วม น้ าท่วมลดลง
คลองจระเข้สามพัน 20 ท่อน ลดลง

30

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

129 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  - 252,000     252,000      - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 มาตรฐาน ยาว 120 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย  บ้านนายจอน เดินทาง สะดวก

สะดวก
130 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  - 135,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ยาว 100 เมตร ประชาชน เดินทาง
โดยวิธี Over ray เดินทาง สะดวก
หมู่ท่ี  8  ซอย 4 สะดวก

131 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  - 328,000      -  - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ยาว 240 เมตร ประชาชน เดินทาง
โดยวิธี Over ray เดินทาง สะดวก
หมู่ท่ี  8  ซอย 3/2 สะดวก

132 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4  เมตร  -  -  - 420,000      - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 มาตรฐาน ยาว 200 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 3/8 เดินทาง สะดวก

สะดวก
134 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 3.5  เมตร  -  -  - 300,000      - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 มาตรฐาน ยาว 150 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 6 เดินทาง สะดวก

สะดวก

32

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

133 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  3  เมตร  -  -  - 236,000      - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 150 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย บ้านนางเพ้ียน เดินทาง สะดวก
แซ่ล้ิม สะดวก

134 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  -  - 420,000      - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 200 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 17 เดินทาง สะดวก

สะดวก
135 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  -  - 210,000      - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 100 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย บ้านผู้ช่วยเหว่า เดินทาง สะดวก

สะดวก
136 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  -  - 500,000      - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ยาว 200 เมตร ประชาชน เดินทาง
หมู่ท่ี  2 ซอย 14 เดินทาง สะดวก

สะดวก

137 ขยายไหล่ทางถนน เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 2 เมตร  -  -  - 250,000      - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี 2 บริเวณ มาตรฐาน ยาว 140เมตร ประชาชน เดินทาง

เส้นทางสายหลักเข้า เดินทาง สะดวก

หมู่บ้าน สะดวก

33

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

138 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  -  - 420,000     - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 มาตรฐาน ยาว 200เมตร ประชาชน เดินทาง

ซอย 4 ท้ายซอย เดินทาง สะดวก

สะดวก

139 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  -  - 423,000      - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 มาตรฐาน ยาว 500 เมตร ประชาชน เดินทาง

เลียบคลองชลประทาน เดินทาง สะดวก

1 ขวา 2 ซ้าย สะดวก

 (โรงน้ าตาล)

140 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  -  - 420,000     - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 มาตรฐาน ยาว 200เมตร ประชาชน เดินทาง

ซอย 2 เดินทาง สะดวก

สะดวก
141 เทคาดคลองน้ าท้ิง เพ่ือป้องกัน ปากบนกว้าง 1.20  -  -  - 400,000      - ร้อยละของ ท าให้ปัญหา กองช่าง

หมู่ท่ี 3 ซอย 2 น้ าม่วม เมตร ปากล่างกว้าง พ้ืนท่ีน้ าท่วม น้ าท่วมลดลง
0.40 เมตร ลึก 1 เมตร ลดลง

ยาว 200 เมตร

33

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

142 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  -  - 90,000        - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 มาตรฐาน ยาว 50 เมตร ประชาชน เดินทาง

ซอย  1/1 ส่วนท่ีเหลือ เดินทาง สะดวก

สะดวก
143 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  -  - 270,000      - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 มาตรฐาน ยาว 100 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย  3 ส่วนท่ีเหลือ เดินทาง สะดวก

สะดวก
144 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 3 เมตร  -  -  - 680,000     680,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 มาตรฐาน ยาว 880 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย  2 เดินทาง สะดวก

สะดวก
145 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน จ านวน 2 จุด  -  -  - 500,000      - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 มาตรฐาน ประชาชน เดินทาง
ซอย บ้านนางสมทรง เดินทาง สะดวก
อ้นปรางค์ สะดวก

146 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  -  - 315,000      - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 มาตรฐาน ยาว 150 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย บ้านนายวิสัย เดินทาง สะดวก
ถึกจรูญ สะดวก

34

งบประมาณ
ตัวช้ีวัดท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

147 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  -  - 315,000      - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 มาตรฐาน ยาว 150 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย บ้านนายปรีชา เดินทาง สะดวก
ทีวสุข สะดวก

148 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุง จ านวน 1 แห่ง  -  -  - 100,000      - ร้อยละของ ท าให้ปัญหา กองช่าง
หมู่ท่ี 7 บริเวณ ป้องกันน้ าท่วม พ้ืนท่ีน้ าท่วม น้ าท่วมลดลง
สระหนองใหญ่ ลดลง

149 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 6 เมตร  -  -  - 250,000     - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 มาตรฐาน ยาว 60 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอยบ้านนายแดง เดินทาง สะดวก
กระต่าย สะดวก

150 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 3 เมตร  -  -  - 250,000     - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 มาตรฐาน ยาว 32 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอยบ้านนายขุนทอง เดินทาง สะดวก

สะดวก
151 ก่อสร้าถนนลาดยาง เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  -  - 400,000      - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ยาว 250 เมตร ประชาชน เดินทาง
โดยวิธี Over ray เดินทาง สะดวก
หมู่ท่ี 8 ซอย 3/4 สะดวก

35

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

152 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  -  - 600,000      - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ยาว 400 เมตร ประชาชน เดินทาง
โดยวิธี Over ray เดินทาง สะดวก
หมู่ท่ี 8 ซอย 3/5 สะดวก

153 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 5 เมตร  -  -  -  - 787,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 300 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 22 เดินทาง สะดวก

สะดวก
154 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  -  -  - 178,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 100 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย บ้านนางวันเพ็ญ เดินทาง สะดวก
ภูชัยสิทธ์ิ สะดวก

155 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 6 เมตร  -  -  -  - 100,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 60 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย บ้านนายอุดม เดินทาง สะดวก
นาคเวช สะดวก

156 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  -  -  - 250,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 มาตรฐาน ยาว 150 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 2 เดินทาง สะดวก

สะดวก

36

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัดท่ี โครงการ



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

157 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  -  -  - 400,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 มาตรฐาน ยาว 180 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 10/ 4 เดินทาง สะดวก
เลียบคลองชลประทาน สะดวก
ฝ่ังซ้าย ต่อจากของเดิม

158 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  -  -  - 420,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 มาตรฐาน ยาว 200เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 10/3 เดินทาง สะดวก

สะดวก
159 โครงการเปิดถนนสาย เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 6 เมตร  -  -  -  - 715,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เลียบทางรถไฟหลัง มาตรฐาน ยาว 1,500เมตร ประชาชน เดินทาง
ร้านแก้ว หมู่ท่ี 3 เดินทาง สะดวก

สะดวก
160 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 5 เมตร  -  -  -  - 500,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 มาตรฐาน ยาว 200 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 3/2 ซอย ดงสัก เดินทาง สะดวก

สะดวก

36

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

161 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 3 เมตร  -  -  - 500,000     500,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 มาตรฐาน ยาว 250 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย เข้าบ้านนางสุณี เดินทาง สะดวก
เกษรเงิน สะดวก

162 ซ่อมแซมถนนลาดยาง เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 6 เมตร  -  -  - 785,000     785,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ข้างศูนย์อ้อย หมู่ท่ี 4 มาตรฐาน ยาว 1,700 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 4 เดินทาง สะดวก

สะดวก
163 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 3 เมตร  -  -  -  - 300,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 มาตรฐาน ยาว 400 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย  1/1 เดินทาง สะดวก

สะดวก
164 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  -  -  - 300,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 มาตรฐาน ยาว 100 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย  5 เดินทาง สะดวก

สะดวก
165 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  -  -  - 300,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 มาตรฐาน ยาว 150เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย  บ้านทรงไทย เดินทาง สะดวก

สะดวก
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

166 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  -  -  - 300,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 มาตรฐาน ยาว 150เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย  บ้านทรงไทย เดินทาง สะดวก
(บ้านหมอทองดี) สะดวก

167 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  -  -  - 300,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 มาตรฐาน ยาว 150เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย บ้านนายประกอบ เดินทาง สะดวก
ชัย สะดวก

168 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  -  -  - 300,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 มาตรฐาน ยาว 180เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย  หนองแก เดินทาง สะดวก

สะดวก
169 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  -  -  - 400,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 มาตรฐาน ยาว 200 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย หนองใหญ่ เดินทาง สะดวก

สะดวก
170 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  -  -  - 400,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 มาตรฐาน ยาว 200 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 9 เดินทาง สะดวก

สะดวก
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แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

171 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  -  -  - 500,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 มาตรฐาน ยาว 300 เมตร ประชาชน เดินทาง
แนวเขต หมู่ 8 หมู่ 5 เดินทาง สะดวก

สะดวก
172 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  -  -  - 400,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 มาตรฐาน ยาว 250 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย 2 เดินทาง สะดวก

สะดวก
173 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ได้ระบบ จ านวน 8 หมู่บ้าน  -  -  - 1,500,000  1,500,000   จ านวน เสียงไร้สายตาม กองช่าง

ระบบเสียงไร้สาย เสียงไร้สายตาม 8 หมู่บ้าน ตามาตรฐาน
ในต าบลทุ่งทอง ตามาตรฐาน

174 โครงการติดต้ังเสา เพ่ือให้ประชาชน จ านวน 1 แห่ง  -  -  - 500,000     500,000      1 แห่ง ประชาชน กองช่าง
ไฟฟ้า ( High Mast) มีความปลอดภัย มีความ
บริเวณห้าแยก ปลอดภัย

175 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง  4  เมตร  -  -  -  - 212,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 145 เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย บ้านนายวิชัย หนา 0.15 เมตร เดินทาง สะดวก
ยืนยง สะดวก
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แบบ ผ.02
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

176 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ได้ถนน กว้าง 4 เมตร  -  -  -  - 520,000      ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 มาตรฐาน ยาว 250เมตร ประชาชน เดินทาง
ซอย  บ้านนายวินัย เดินทาง สะดวก

สะดวก
177 ขยายสะพาน หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้ได้สะพาน กว้าง 6 เมตร  -  - 600,000     600,000     ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณส่ีแยกป่าดิบ มาตรฐาน ยาว 30 เมตร ประชาชน เดินทาง
เส้นบ้านอีดตก านัน เดินทาง สะดวก
สมควร สะดวก

รวมท้ังส้ิน 14,619,800   23,522,200  12,865,000   16,861,000   15,067,000    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
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