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คำนำ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ฉบับนี้องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งหัวช้างได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโดยได้กำหนดแผนงาน /โครงการ ในระยะ 5 ปี  เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวง ทบวง 
กรมต่างๆ จังหวัด และอำเภอ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ 
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง รวมถึงวิธีการแก้ไข ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ฉบับนี้เป็นแผนแม่บทที่ใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บรรลุจุดมุ่งหมายของ
การพัฒนา ก่อให้เกิดผลในการตอบสนอง ความต้องการของประชาชน ช่วยลดความขัดแย้งและขจัดความซับซ้อนใน
การทำงาน ตลอดจนเป็นการใช้ทรัพยากร ในการพัฒนาที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ผลอย่างคุ้มค่าทำให้การพัฒนา มี
เป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาอย่างชัดเจน สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการบริหาร และด้านทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน ประชาชนและองค์กร
อื่นๆ ทำให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมโดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง  มีการบูรณาการแผนงาน /
โครงการ เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายของการพัฒนาและนอกจากนี้ แผนพัฒนาฉบับนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณ การติดตาม ตรวจสอบและการควบคุมการดำเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ตั้งไว้  

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ครั้งนี้องค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือด้วยดีจากส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน ประชาชน
และองค์กรต่างๆ ในการจัดหาข้อมูลและสำรวจความต้องการด้านต่างๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการ
ร่วมมือและสร้างความเข้าใจอันดีในการพัฒนาร่วมกัน ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งหัวช้าง เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ และพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าดังที่ตั้งเป้าหมายไว้
ต่อไป  
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1.1 ที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างตั้งอยู่ในเขตอำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  ตั้งอยู่ทางด้าน

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอทุ่งหัวช้าง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
- อาณาเขต 
❖ ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง และ ตำบลตะเคียนปม  

อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 
❖ ทิศใต้  ติดต่อกับเขต ตำบลบ้านปวง  อ.ทุ่งหัวช้าง  จ.ลำพูน 
❖ ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต ตำบลเสริมซ้าย  อำเภอเสริมงาม  จ.ลำปาง 
❖ ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง และ ตำบลแม่ตืน อ.ลี้ 

จ.ลำพูน 
❖  ระยะทางห่างจากที่ทำการอำเภอทุ่งหัวช้าง   3    กิโลเมตร 
❖ ระยะทางห่างจากจังหวัดลำพูน      95 กิโลเมตร 

 
- เนื้อที่ 
พ้ืนที่ในเขตบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 53,906.25 ไร่  

หรือประมาณ  86.25 ตารางกิโลเมตร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 134  
ลงวันที่  10 พฤศจิกายน  2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
 

1.ด้านกายภาพ 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างส่วนใหญ่เป็นภูเขา และพ้ืนที่ราบ
บางส่วน มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ อ่างเก็บน้ำแม่ปันเดง  ลำห้วยแม่นาวะ  ลำห้วยแม่แสม และแม่น้ำลี้      
ซ่ึงไหลผ่านหมู่บ้านในตำบลทุ่งหัวช้างได้แก่ หมู่ที่ 4,5,7,11  เป็นแม่น้ำที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตรกรรม 

 
 1.3 สภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลทุ่งหัวช้างมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สามารถ
วิเคราะห์สภาพอุณหภูมิอากาศออกเป็น  3  ฤดู คือ 

❖ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน -  เดือนมิถุนายน      
❖ ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม      
❖ ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน -  เดือนมีนาคม   

 
1.4  ลักษณะของดิน 

 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา ดินเป็นดินร่วนเหมาะแก่การทำการเกษตรในช่วงฤดูฝน   
 

 
 

  
   

2.1 เขตการปกครอง 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  มีหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น  8  หมู่บ้านดังนี้ 
หมู่ที ่ 4   บ้านหัวขัว 
หมู่ที ่ 5   บ้านโป่งแดง 
หมู่ที ่ 6   บ้านแม่ปันเดง 
หมู่ท ี 7   บ้านสัญชัย 
หมู่ที ่ 9   บ้านดง 
หมู่ที ่10  บ้านหนองผำ 
หมู่ที ่11  บ้านสันดอนมูล 
หมู่ที ่12  บ้านดอยวงค์ 

 

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อ/ตำบลที่มีการติดต่อ 
1. เทศบาลตำบล ทุ่งหัวช้าง 

  2. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม 
   3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 
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  2.2 การเลือกตั้ง 
  - มีหน่วยเลือกตั้ง  10 หน่วย 
  หมู่ที่ 4   -  ศาลากลางบ้านหัวขัว 
    -  ศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวขัว(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวขัว) 
  หมู่ที่ 5   -  ศาลากลางบ้านโป่งแดง 
    -  ศาลาอเนกประสงค์บ้านโป่งแดง(ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแดง) 
  หมู่ที่ 6   - ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ปันเดง 
  หมู่ที่ 7   -  ศาลากลางบ้านสัญชัย 
  หมู่ที่ 9   -  โรงเรียนบ้านดง 
  หมู่ที่ 10 -  ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองผำ(ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผำ) 
  หมู่ที่ 11 -  ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันดอนมูล 
  หมู่ที่ 12 -  ศาลากลางบ้านดอยวงค์ 

- มีสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน  8  คน 
 
 
 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 
   ตาราง 3.1 เปรียบเทียบจำนวนประชากร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 

หมู่ที่ หมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔ บ้านหัวขัว ๑,๔3๖ ๑,๔21 ๑,๔11  1,412  
๕ บ้านโป่งแดง ๑,๔53 ๑,๔59 ๑,๔๖9  1,476  
๖ บ้านแม่ปันเดง 862 857 859 858 
๗ บ้านสัญชัย 498 508 520 530 
๙ บ้านดง 765 780 801 801 

๑๐ บ้านหนองผำ 523 522 531 532 
๑๑ บ้านสันดอนมูล 492 497 507 509 
๑2 บ้านดอยวงค์ 380 391 399 400 

 
3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของทะเบียนราษฎร์ของอำเภอทุ่งหัวช้าง  
จังหวัดลำพูน (ข้อมูล ณ เมษายน ๒๕๖5) พบว่าตำบลทุ่งหัวช้าง(เขตพ้ืนที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
หัวช้าง จำนวนประชากร ทั้งสิ้น 6,535 คน จำแนกเป็นชาย จำนวน 3,286 คน หญิง จำนวน 3,249 คน และ
มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,526 ครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 

3. ประชากร 
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 ตาราง 3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

หมู่ที่ 
ชื่อ 

หมู่บ้าน 
ชื่อ-สกุล 

กำนัน/ผู้ใหญ่ 
จำนวน 

ครัวเรือน 
จำนวนราษฎร 

ชาย หญิง รวม 
4. บ้านหัวขัว นายเฮือน  ตั๋นตานะ  539 711 681 1,392 
5. บ้านโป่งแดง นายศรีมา  หัวยาว  580 756 724 1,480 
6. บ้านแม่ปันเดง นายศรีวัย  ปัญญาแดง 391 402 451 853 
7. บ้านสัญชัย นายสินดา  เปี้ยแดง 202 263 278 541 
9. บ้านดง นายสุรชัย   ปุ๊ดบี ้ 294 408 404 812 

10. บ้านหนองผำ นางสาวปราณี  เตชะนา 202 276 257 533 
11. บ้านสันดอนมูล นายสมพันธ์   เด่นทรงคุณ 171 251 256 507 
12. บ้านดอยวงค์ นายวีระ ติ๊บแก้ว 147 219 198 417 

รวมทั้งสิ้น 2,526 3,263 3,249 6,535 
 
ความหนาแน่นของประชากร/พื้นที่   :    เฉลี่ย   75   คน/ตารางกิโลเมตร   
ข้อมูลประชากร  ณ  เดือน  เมษายน  2565 ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอทุ่งหัวช้าง 
    
 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

-ประชากรช่วงวัยทารก (แรกเกิด – 1 ปี) จำนวน ๑41 คน คิดเป็นร้อยละ ๒.16 ของประชากร        
ทั้งตำบล          

 -ประชากรช่วงวัยเด็ก  (เริ่มตั้ งแต่อายุ  ๒ - ๑๒ ปี )จำนวน 935 คน คิดเป็นร้อยละ  ๑4.30  
ของประชากรทั้งตำบล 

-ประชากรช่วงวัยรุ่น  (เริ่มตั้ งแต่อายุ  ๑๓ - ๒๐ ปี ) จำนวน 600 คน คิด เป็นร้อยละ  9.19   
ของประชากรทั้งตำบล 

-ประชากร ช่วงวัยผู้ใหญ่ (เริ่มตั้งแต่อายุ ๒๑ – ๔๐ ปี) จำนวน 2,032 คน คิดเป็นร้อยละ 31.09  
ของประชากรทั้งตำบล 

-ประชากรช่วงวัยกลางคน (เริ่มตั้งแต่อายุ ๔๑ – ๕๙ ปี) จำนวน ๑,784 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30             
ของประชากรทั้งตำบล 

-ประชากรช่วงวัยผู้สูงอายุ (เริ่มตั้งแต่อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป) จำนวน 1,043 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.96             
ของประชากรทัง้ตำบล 

-ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน (เริ่มตั้งแต่อายุ ๑5 – ๕๙ ปี) จำนวน 4,275 คน คิดเป็นร้อยละ  
๖5.57 ของประชากรทั้งตำบล 

 
หมายเหตุ : รวมประชากร จำนวน 6,535 คน 
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ตาราง 3.3 ข้อมูลจำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน / กลุ่มอายุ / เพศ / จำนวนครัวเรือน 

ตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน 
ประจำปี  พ.ศ. 2564 

                                                
หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน 
น้อยกว่า 1ปี 1 -2 ปี 3 – 5 ปี 6 -11 ปี 12 -14 ปี 15 - 17 ปี 18 - 49 ปี 50 - 60 ปี  มากกว่า 60 รวมท้ังหมด ครัว 

เรือน ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ รวม 

4 บ้านหัวขัว 7 8 10 18 26 28 53 46 21 20 15 16 370 311 90 84 119 150 711 681 1,392  539 

5 บ้านโป่งแดง 7 2 11 15 23 24 64 55 14 22 28 21 358 367 125 106 126 112 756 724 1,480  580 

6 บ้านแม่ปันเดง 1 2 6 5 10 8 26 31 14 15 10 18 185 197 64 78 86 97 402 451 853 391 

7 บ้านสัญชัย 8 6 10 10 9 9 21 34 10 11 9 9 132 148 36 23 28 28 263 278 541 202 

9 บ้านดง 4 5 6 20 12 15 38 35 16 14 13 16 222 208 49 45 48 46 408 404 812 294 

10 บ้านหนองผำ 4 1 8 4 12 10 28 25 8 6 8 9 146 137 29 36 33 29 276 257 533 202 

11 บ้านสันดอนมลู 0 4 9 7 12 9 22 28 9 16 12 9 118 129 37 33 32 21 251 256 507 171 

12 บ้านดอยวงค์ 3 7 5 5 8 10 26 17 9 10 4 7 121 100 26 20 17 22 219 198 417 147 

รวมทั้งหมด 34 35 65 84 112 113 278 271 101 114 99 105 1,652 1,597 456 425 489 505 3,286 3,249 6,535 2,526 

 
ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2565
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  4.1 การศึกษา 

  โรงเรียนประถมศึกษา     จำนวน         4       แห่ง 
 
ตาราง 4.1  จำนวนเด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

ชื่อโรงเรียน 
จำนวนนักเรียน 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
1.โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 244 241 255 254 
2.โรงเรียนบ้านโป่งแดง 169 181 184 184 
3.โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 73 74 73 73 
4.โรงเรียนบ้านดง 187 193 197 198 

รวม 673 689 709 709 
 

1. โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 10  
2. โรงเรียนบ้านโป่งแดง     ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  
3. โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 
4. โรงเรียนบ้านดง     ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา    จำนวน         -       แห่ง 

    ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน        2       แห่ง   
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         จำนวน        7        แห่ง 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้า ง ได้ด ำ เนินการตามโครงการถ่าย โอนภารกิจการจัด
การศึกษ าระดับ ก่อนปฐมวัย  (๓  - ๕  ขวบ )  ซึ ่ งปฏิบัติต ามน โยบายการกระจายอำนาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐ มาตรา
๗๘ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้อ ง ถิ ่น  พุท ธ ศัก ร า ช  ๒ ๕ ๔ ๒  ม าต ร า  ๓ ๐  ก ระท ร ว งศึก ษ า ธิก า รมีน โ ย บ ายถ่า ย โ อน ก า ร จัด
การศึกษาอนุบาล  ๓ ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  ดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๔๔
โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ด้านวิชาการและครูหรือครูผู ้ช่วยให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัย เรียน  จำนวน  
7 แห่ง และมีจำนวนเด็กก่อนวัยเรียน ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สภาพทางสังคม 
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ตาราง ๔.๒ จำนวนเด็กในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวนนักเรียน 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวขัว 30 30 21 20 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแดง 46 40 28 23 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปันเดง 27 23 14 16 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัญชัย 20 12 13 14 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผำ 31 32 23 22 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันดอมูล 19 20 11 16 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยวงค์ 14 14 13 14 

รวม 214 171 123 125 
 
    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน    3 แห่ง 

- ศรช.บ้านสัญชัย  ต้ังอยู่หมู่ที่ 7 
- ศรช.บ้านหัวขัว-หนองผำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10   
- ศรช.บ้านดอยวงค์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  วัด     จำนวน         3        แห่ง 

     อาราม   จำนวน         4         แห่ง 
 

  4.2 สาธารณสุข 
  สถานีอนามัยประจำตำบล   จำนวน         1          แห่ง 

     สถานพยาบาลเอกชน   จำนวน          -         แห่ง 
     ร้านขายยาแผนปัจจุบัน/แผนโบราณ  จำนวน          -          แห่ง 
     อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.)  จำนวน          8          กลุม่   
     อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ     95  %  
  

4.3 ด้านอาชญากรรม(ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 
   ตู้ยามตำรวจ สภอ.ทุ่งหัวช้าง     จำนวน       -         แห่ง 

     ศูนย์ตำรวจหมู่บ้าน    จำนวน       -         แห่ง 
     ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน       1        แห่ง 
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5.1 การคมนาคมขนส่ง  ถนนในตำบลทุ่งหัวช้างประกอบไปด้วย 
     ถนน คสล.  จำนวน  77 สาย  ระยะทาง 13,118   เมตร   
     ถนนคสม. จำนวน  17 สาย  ระยะทาง 3,050     เมตร 
     ถนนลาดยาง จำนวน  11 สาย  ระยะทาง 14,420   เมตร 
     ถนนลูกรัง จำนวน  260 สาย  ระยะทาง 88,238   เมตร 
     สะพาน คสล.จำนวน  6 แห่ง   
 

การคมนาคมขนส่ง ตำบลทุ่งหัวช้างมีเส้นทางติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ดังนี้ 
ถนนสำคัญในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ได้แก่  ถนนสายแม่อาว –  

ทุ่งหัวช้าง  การเดินทางมายังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างสามารถเดินทางออกจากจังหวัดลำพูน เดินทาง
ได้โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106  ระยะทางประมาณ 95  กิโลเมตร โดยผ่านอำเภอป่าซาง และ
สามารถอาจใช้เส้นทางเข้า 3 ทาง ดังนี้ 

1.สายบ้านแม่ป้อก – ไม้ตะเคียน  โดยเริ่มจากบ้านแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  ถึงองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร 

2.สายบ้านแม่เทย – ทุ่งหัวช้าง โดยเริ่มจากบ้านแม่เทย  ตำบลแม่ตืน  อำเภอลี้  ถึงองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร 

3.สายลี้ – บ้านดอนมูล ตำบลบ้านปวง  อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยเริ่มจากบ้านใหม่  
ศรีวิไล  ตำบลลี้ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  ระยะทางประมาณ  34  กิโลเมตร 
 

 

5.2 การไฟฟ้า 
การไฟฟ้าในตำบลทุ่งหัวช้าง มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน  

1,994  ครัวเรือน  ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน  65  ครัวเรือน (ไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงจำนวน  16  ครัวเรือน / 
ไฟฟ้าเข้าถึงแต่ไม่ใช้จำนวน  49  ครัวเรือน) 
 

5.3 การประปา(แหล่งน้ำธรรมชาติ/แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น) 
❑ ลำน้ำ,  ลำห้วย  จำนวน   19        สาย  
❑ ฝายน้ำล้น   จำนวน   15     แห่ง 
❑ บ่อน้ำตื้น   จำนวน   4      แห่ง 
❑ ประปาระบบผิวดิน  จำนวน    4     แห่ง 
❑ บ่อบาดาล   จำนวน   22     แห่ง 
❑ อ่างเก็บน้ำ   จำนวน   4    แห่ง 
❑ คลองส่งน้ำชลประทาน จำนวน    9    แห่ง  
❑ ประปาภูเขา   จำนวน  5    หมู่บ้าน  
❑ ระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน  13    แห่ง 
❑ สระน้ำ   จำนวน  16    แห่ง 

 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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5.4 การโทรคมนาคม / โทรศัพท ์
 ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

❑ โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  4    เครื่อง 
❑ เสียงตามสาย  จำนวน   9  จุด 
 
 

5.5 ระบบโลจิสติกส์(Logistics) หรือการขนส่ง 
- ไปรษณีย์ทุ่งหัวช้าง ตั้งอยู่ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ห่างจากพ้ืนที่

รับผิดชอบ ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๔  กิโลเมตร 
- บริการขนส่งเอกชน บริษัท เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จำกัด ห่างจากพ้ืนที่รับผิดชอบ ไปทาง     

ทิศตะวันตก ประมาณ ๔  กิโลเมตร 
 

 
 
 

6.1 การเกษตร  
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ทั้งตำบล        

พืชที่ปลูก  เช่น ปลูกข้าว ข้าวโพด มันฝรั่ง ถั่วแระ เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าที่สำคัญของตำบลทุ่งหัวช้าง  ราคาของ
ผลผลิตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง   ดังนั้น ราคาของสินค้าเกษตรกรรมจึงเป็นไปตามกลไกของตลาด 

นอกจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้ว ยังมีการประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น ค้าขาย        
รับราชการ  การทอผ้า  และมีแรงงานอยู่ในภาคนิคมอุตสาหกรรมลำพูนอีกด้วย 
 

       - เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
มีพ้ืนที่ทำการเกษตรประมาณ   21,779  ไร่  แยกเป็น 
- ที่นา    2,584 ไร่ 
- ที่ปลูกพืชไร่    12,980 ไร ่
- ที่ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น   4,667 ไร่ 
- ที่ปลูกพืชผัก    90 ไร่ 
- ที่ปลูกไม้ดอก/ไม้ประดับ  210 ไร่ 
- ที่ทำการเกษตรอ่ืน ๆ   1,248 ไร่ 

  

6.2 การปศุสัตว์ 
 ประชากรบางส่วนมีการประกอบอาชีพปศุสัตว์ เลี้ยงสุกร ประมาณ 538 ตัว , เลี้ยงโค 

ประมาณ 700 ตัว และเลี้ยงไก่สำหรับบริโภคในครัวเรือน 
 

6.3  การบริการ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
➢ ปั๊มน้ำมันหัวจ่าย   จำนวน    5  แห่ง 
➢ โรงสีข้าว    จำนวน    23  แห่ง 
➢ ตลาดสด    จำนวน     4   แห่ง 
➢ ร้านรับซ่อมยานยนต์   จำนวน    6  แห่ง 
➢ ร้านค้าทั่วไป    จำนวน    52  แห่ง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
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➢ โรงงานผลิตน้ำดื่ม   จำนวน    1  แห่ง 
➢ ร้านเสริมสวย   จำนวน    1   แห่ง 
➢ ปั้มหลอด    จำนวน               11       แห่ง 
➢ ตู้จ่ายน้ำมัน(หยอดเหรียญ)  จำนวน   1  แห่ง 
➢ ร้านอาหาร                         จำนวน                 5  แห่ง 
➢ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์   จำนวน   1  แห่ง 
 

6.4 การท่องเที่ยว  
สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น 
 - วัดพระบาทดอยหงส์คำ 
 - วัดพระธาตุดอยตุงซาววา 
 - วัดพระธาตุหัวขัว 
 - พระธาตุวัดม่วงคำ 
 - กิ่วครูบาขาวปี 
 - วัดแม่ปันเดง 
 - พระธาตุดอยกวางคำ 
 ฯลฯ 

 
 
 

 

7.1 การนับถือศาสนา 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ โดยมีการประกอบ

พิธีกรรมตามความเชื่อของบรรพบุรุษ โดยการเลี้ยงผีบ้าน เลี้ยงผีเหมือง/ฝาย หรือเลี้ยงผีเตาไฟ การนับถือผีเจ้าที่
การส่งเคราะห์บ้าน  

 

7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างมีงานประเพณีที่ปฏิบัติกันสืบมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 

ได้แก่  
-ประเพณีสรงน้ำพระธาตุต่างๆ ได้แก่  สรงน้ำพระเจ้าตนหลวงดอยตุงซาววา  สรงน้ำพระธาตุ

อารามหนองผำ  สรงน้ำพระธาตุดอยพระบาทหงส์คำ  สรงน้ำพระธาตุวัดม่วงคำ  สรงน้ำกิ่วครูบาขาวปี  สรงน้ำ
วัดแม่ปันเดง  สรงน้ำพระธาตุดอยกวางคำ 

-ประเพณีกินแขก (แต่งงาน) 
-ประเพณีเลี้ยงผีบ้าน (เข้ากรรมบ้าน) 
-ประเพณีสืบชะตาใจบ้าน 
-ประเพณีรดน้ำดำหัว 
 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง มีผู้มีความรู้ด้านการจักสาน  การทอผ้า(กี่เอว)  

การขับซอ  การฟ้อนเจิง  การฟ้อนดาบ การทอผ้า(กี่กระตุก) มีภาษาถิ่นหรือภาษาพูดคือภาษากะเหรี่ยง      
(โปร์และสกอร์) และภาษาพ้ืนเมือง 

7. ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 
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 7.4 สินค้าพื้นเมือง 
สินค้าท่ีเป็นที่นิยมคือ ผ้าทอกะเหรี่ยง (เสื้อ ชุดกะเหรี่ยง หรือถุงย่าม) ผ้าไหม 

 
 
 

 8.1 น้ำ 
- ลักษณะของแหล่งน้ำ 
  อาศัยน้ำจากลำห้วยและประปาผิวดินและใต้ดิน (น้ำบาดาล) ในการใช้อุปโภคและบริโภค  

มีแหล่งน้ำธรรมชาติ    ที่สำคัญคือ อ่างเก็บน้ำแม่ปันเดง ลำห้วยแม่นาวะ ลำห้วยแคลง ลำห้วยสายยาว ลำห้วย
แม่อุย ลำห้วยแม่นาวะ ลำห้วยส้าน ลำห้วยป่าป๋อ ลำห้วยแม่ปันเดง ลำห้วยแม่แสม และแม่น้ำลี้ ซึ่งไหลผ่าน
หมู่บ้านในตำบลทุ่งหัวช้างได้แก่ หมู่ที่ 4,5,7,11 เป็นแม่น้ำที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตรกรรม 

 

8.2 ป่าไม้ 
    - ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

สภาพป่าไม้และไม้ที่ขึ้นปกคลุมในเขตพ้ืนที่ตำบลทุ่งหัวช้าง  เป็นลักษณะของป่าเต็งรังและ
ป่าโปร่ง ป่าไม้ตามธรรมชาติส่วนมากเป็นไม้ไผ่  ซึ่งราษฎรส่วนมากนิยมนำหน่อไม้มาประกอบอาหาร  และนำมา
จักรสานอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น กระติบใส่ข้าว เครื่องมือจับปลา ฯลฯ  และมีป่าชุมชนดอยกวางคำ 
และดอยตุงซาววา   
 

8.3 ภูเขา  
สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างส่วนใหญ่เป็นภูเขา และพ้ืนที่ราบ 

บางส่วนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและภูเขาสูง มีระดับ ความสูง ระหว่าง 400 - 800 เมตร ขึ้นไป   
 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าและท่ีราบเชิงเขามีน้ำตกและลำธาร 

  
 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5  ส่วนได้แก่              
สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม กำหนดกรอบ
อัตรากำลังจำนวนทั้งสิ้น  48  อัตรา แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างมีภารกิจและปริมาณงาน   
ที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม และมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจ 
ดังนั้นจึงต้องมีความจำเป็นต้องขอกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น และแก้ไขปัญหา
การบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างต่อไป 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

9. ข้อมูลอ่ืน ๆ  
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 จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน พ .ร.บ .สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล          
พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.สำนักปลัด  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล  และ

ราชการที่มิได้กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  งานด้านธุรการ  งานสารบรรณ  การจัดทำแผนพัฒนาตำบล     
การจัดร่างข้อบัญญัติตำบล  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  การบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออ่ืน  รวมทั้งการกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เป็นไป
ตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 
 

โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

กองคลัง กองช่าง สำนักปลัด 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

กองสวัสดกิารสังคม 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ 

หัวหน้าสำนักปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป 7) 
๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
       -  งานสารบรรณ 
       -  งานบริหารงานบุคคล 
       -  งานเลือกตั้ง 
       -  งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
       -  งานตรวจสอบภายใน 
       -  งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
       -  งานจัดทำฎีกาและการพัสดุสำนักงานปลัด 
๑.๒  งานนโยบายและแผน 
       -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
       -  งานวิชาการ 
       -  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
       -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
       -  งบประมาณ 
๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
      -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
      -  งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
      -  งานร้องเรียนและร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
      -  งานทะเบียนการคลัง 
      -  งานข้อบัญญัติ อบต. 
๑.๔  งานส่งเสริมการเกษตร 
      -  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
      -  งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
      -  งานติดตามตรวจสอบ 
๑.๕  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      -  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
      -  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
      -  งานรักษาความสะอาด 
      -  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
      -  งานบริการสาธารณสุข 
๑.๖  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     -  งานอำนวยการ 
     -  งานป้องกัน 
     -  งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
     -  งานกู้ภัย 

หัวหน้าสำนักปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) 
๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
       -  งานสารบรรณ 
       -  งานบริหารงานบุคคล 
       -  งานเลือกตั้ง 
       -  งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
       -  งานตรวจสอบภายใน 
       -  งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
       -  งานจัดทำฎีกาและการพัสดุสำนักงานปลัด 
๑.๒  งานนโยบายและแผน 
       -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
       -  งานวิชาการ 
       -  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
       -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
       -  งบประมาณ 
๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
      -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
      -  งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
      -  งานร้องเรียนและร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
      -  งานทะเบียนการคลัง 
      -  งานข้อบัญญัติ อบต. 
๑.๔  งานส่งเสริมการเกษตร 
      -  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
      -  งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
      -  งานติดตามตรวจสอบ 
๑.๕  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      -  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
      -  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
      -  งานรักษาความสะอาด 
      -  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
      -  งานบริการสาธารณสุข 
๑.๖  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     -  งานอำนวยการ 
     -  งานป้องกัน 
     -  งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
     -  งานกู้ภัย 
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 ๒.  กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภท  
งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงินองค์ก าร
บริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหัก
ภาษีและนำส่ง  รายงานเงินคงเหลือประจำ  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืม
เงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การ
เร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  พัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอ่ืน  ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ 

ผู้อำนวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง  7) 
๑.๑  งานการเงิน 
       -  งานรับ – จ่ายเงิน 
       -  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
       -  งานเก็บรักษาเงนิ 
๑.๒  งานบัญช ี
       -  งานการบัญชี 
       -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
       -  งานการเงินและงบทดลอง 
       -  งานงบแสดงฐานะการเงิน 
๑.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
       -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
       -  งานพัฒนารายได้ 
       -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
       -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
๑.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
       -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
       -  งานพัสดุ 
       -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ 
          ยานพาหนะ 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) 
๑.๑  งานการเงิน 
       -  งานรับ – จ่ายเงิน 
       -  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
       -  งานเก็บรักษาเงิน 
๑.๒  งานบัญช ี
       -  งานการบัญชี 
       -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
       -  งานการเงินและงบทดลอง 
       -  งานงบแสดงฐานะการเงิน 
๑.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
       -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
       -  งานพัฒนารายได้ 
       -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
       -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
๑.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
       -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
       -  งานพัสดุ 
       -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ 
          ยานพาหนะ 
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๓.  กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้าน

วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง       
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติ  ติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม  
เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

 
         โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม           โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ 
ผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง  7) 
๑.๑  งานก่อสร้าง 
       -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
       -  งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและ 
          โครงการพิเศษ 
       -  งานระบบและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
       -  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยาพาหนะ 
๑.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
       -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
       -  งานวิศวกรรม 
       -  งานประเมินราคา 
       -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
       -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
       -  งานออกแบบ 
๑.๓  งานสาธารณูปโภค 
       -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
       -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
       -  งานระบายน้ำ 
       -  งานจัดตกแต่งสถานที่ 
๑.๔  งานผังเมือง 
      -  งานสำรวจและแผนที่ 
      -  งานวางแผนพัฒนาเมือง 
      -  งานควบคุมทางผังเมือง 
      -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 

ผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 
๑.๑  งานก่อสร้าง 
       -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
       -  งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและ 
          โครงการพิเศษ 
       -  งานระบบและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
       -  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยาพาหนะ 
๑.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
       -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
       -  งานวิศวกรรม 
       -  งานประเมินราคา 
       -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
       -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
       -  งานออกแบบ 
๑.๓  งานสาธารณูปโภค 
       -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
       -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
       -  งานระบายน้ำ 
       -  งานจัดตกแต่งสถานที ่
๑.๔  งานผังเมือง 
      -  งานสำรวจและแผนที่ 
      -  งานวางแผนพัฒนาเมือง 
      -  งานควบคุมทางผังเมือง 
      -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
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๔.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทาง

การศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล  ประเมินผล  การพัฒนา
ตำราเรียน  การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา  การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การจัดการและ
ส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  การจัดการและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 
        โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม          โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ 
หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา  ๖) 
๑.๑  งานบริหารงานการศึกษา 
       -  งานบริหารวิชาการ 
       -  งานนิเทศการศึกษา 
       -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 
       -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       -  งานสารบรรณ 
       -  งานจัดทำฎีกาและการพัสดุส่วนการศึกษา   
           ศาสนา  และวัฒนธรรม 
๑.๒  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
       -  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทาง 
          การศึกษา 
       -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
       -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
       -  งานกีฬาและนันทนาการ 
๑.๓  งานกิจการโรงเรียน 
      -  งานจัดการศึกษา 
      -  งานพลศึกษา 
      -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล 
          โรงเรียน 
     -   งานบริการและบำรุงรักษาสถานศึกษา 
     -   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๑.๔  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
     -  งานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
     -  งานประชาสัมพันธ์ 
     -  งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ 
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น) 
๑.๑  งานบริหารงานการศึกษา 
       -  งานบริหารวิชาการ 
       -  งานนิเทศการศึกษา 
       -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 
       -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       -  งานสารบรรณ 
       -  งานจัดทำฎีกาและการพัสดุส่วนการศึกษา   
           ศาสนา  และวัฒนธรรม 
๑.๒  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
       -  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทาง 
          การศึกษา 
       -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
       -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
       -  งานกีฬาและนันทนาการ 
๑.๓  งานกิจการโรงเรียน 
      -  งานจัดการศึกษา 
      -  งานพลศึกษา 
      -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล 
          โรงเรียน 
     -   งานบริการและบำรุงรักษาสถานศึกษา 
     -   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๑.๔  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
     -  งานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
     -  งานประชาสัมพันธ์ 
     -  งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ 
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๕.  กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  ได้แก่  งานฝึกอบรม
พัฒนาการ  งานส่งเสริมสุขภาพ  งานข้อมูล  ด้านสังคมสงเคราะห์  ได้แก่  งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา  
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้พิการ  ด้านส่งเสริมอาชีพ  ได้แก่  งานฝึกอบรมอาชีพ  งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ     
งานสนับสนุนทุนดำเนินการกลุ่มอาชีพ 

 
        โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม           โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ 
หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ๖) 
๑.๑  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
       -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
       -  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
       -  งานสารบรรณ 
       -  งานจัดทำฎีกาและการพัสดุส่วนสวัสดิการ 
          สังคม 
๑.๒  งานสังคมสงเคราะห์ 
       -  งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
       -  งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา   
          และคนพิการ   และผู้ด้อยโอกาส 
       -  งานปัญหาแรงงานในพ้ืนที่ 
๑.๓  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
      -  งานส่งเสริมอาชีพชุมชน 
      -  งานพัฒนาสตรี 
      -  งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  
          และผู้ประสบปัญหาความยากจน 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น) 
๑.๑  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
       -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
       -  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
       -  งานสารบรรณ 
       -  งานจัดทำฎีกาและการพัสดุส่วนสวัสดิการ 
          สังคม 
๑.๒  งานสังคมสงเคราะห์ 
       -  งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
       -  งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา   
          และคนพิการ   และผู้ด้อยโอกาส 
       -  งานปัญหาแรงงานในพ้ืนที่ 
๑.๓  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
      -  งานส่งเสริมอาชีพชุมชน 
      -  งานพัฒนาสตรี 
      -  งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  
          และผู้ประสบปัญหาความยากจน 
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                           โครงสร้างการบริหารงานคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
 

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  
 
 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  
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ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

รายได้  
รวม อบต. 

จัดเก็บเอง 
ส่วนราชการต่างๆ

จัดเก็บให้ 
เงินอุดหนุน 
จากรัฐบาล 

2551 243,568.54 8,071,456.68 13,918,920.47 22,233,945.69 
2552 157,759.29 7,451,198.97 11,667,185.42 19,276,143.68 
2553 168,125.89 11,042,753.05 13,044,356 24,255,234.94 
2554 126,422.80 10,631,851.71 12,858,033 23,616,307.51 
2555 198,780.95 11,581,283.84 9,364,356 21,144,420.79 
2556 214,346.02 14,791,751.90 9,348,552 24,354,649.92 
2557 322,534.51 13,233,722.73 10,489,950 24,046,207.24 
2558 321,254.32 14,770,162.65 10,561,142 25,652,558.97 
2559 250,509.72 15,496,787.95 9,257,076 25,004,737.67 
2560 238,982.17 16,509,138.48 19,447,150 36,195,270.65 
2561 246,554.57 18,271,989.03 20,225,817.00 38,744,360.60 
2562 278,396.24 18,760,203.61 21,359,292.00 40,397,891.85 
2563 332,101.70 17,356,165.90 21,998,959.00 39,687,226.60 
2564 220,265.17 19,378,708.13 23,149,210.80 42,748,184.10 

 
หมายเหตุ**ข้อมูล ณ เดือน  พฤษภาคม  2565 
 
 
 

 
  
การรวมกลุ่มของประชาชน 

❑ กลุ่มอาชีพ     
1. กลุ่มอาชีพเลี้ยงวัว จำนวน  3 กลุ่ ม  (บ้ าน แม่ ปั น เด ง  1  กลุ่ ม  แล ะ   

                                                     บ้านหนองผำ  2  กลุ่ม) 
2. กลุ่มทอผ้าไหม จำนวน  1 กลุ่ม (บ้านแม่ปันเดง) 
3. กลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพ จำนวน  1 กลุ่ม (บ้านแมป่ันเดง) 
4. กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง จำนวน  4 กลุ่ม (บ้านโป่งแดง,บ้านสัญชัย, บา้นหนองผำ, 

บ้านดอยวงค์) 
 

❑ กองทุนสวัสดิการชุมชน(อบต.ทุ่งหัวช้าง) จำนวน   1 กลุ่ม   
❑ กองทุน กขคจ  จำนวน  6 กลุ่ม (บ้านหัวขัว,บ้านโป่งแดง, บ้านดง,   

         บ้านแม่ปันเดง,บ้านสัญชัย,บ้านสันดอนมูล 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
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❑ กองทุนเงินล้าน  จำนวน  8 กลุ่ม(หมู่ที่ 4,5,6,7,9,10,11,12)   
❑ กองทุนแม่บ้าน  จำนวน  8 กลุ่ม(หมู่ที่ 4,5,6,7,9,10,11,12)     

 
 
 
 

❑ ตำบลทุ่งหัวช้าง  มีพ้ืนที่อยู่ไม่ห่างจากตัวอำเภอทุ่งหัวช้างมากนัก  มีการคมนาคมที่สามารถ    
ใช้สัญจร ไป – มาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

❑ ตำบลทุ่งหัวช้าง มีผลิตผลทางการเกษตรหลายชนิดเหมาะสำหรับที่จะได้รับการสนับสนุน     
จากภาครัฐ และภาคเอกชนในการจัดตั้งศูนย์เพื่อแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร เช่น ถั่วแระ มันฝรั่ง 

❑ ประชาชนในพ้ืนที่จำนวน 7 หมู่บ้านเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง ใช้ภาษาพูดประจำเผ่าคือภาษา
กะเหรี่ยง มีวัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตประจำเผ่าตนเอง ประชาชนส่วนใหญ่ทอผ้ากะเหรี่ยงใช้กันในครัวเรือน
และทำเพ่ือจำหน่ายเป็นบางส่วน มีวัฒนธรรมการแต่งกายเป็นเอกลักษณ์ของเผ่า ประชาชนมีความเชื่อในการ  
นับถือผี ซึ่งแสดงออกในกิจกรรมการเลี้ยงผีบ้าน เลี้ยงผีไร่ส่วน ประเพณีเข้ากรรมหมู่บ้าน และนับถือศาสนาพุทธ
ด้วย มีประเพณีสรงน้ำพระธาตุในพ้ืนที่ สถานที่สำคัญที่ประชาชนให้การเคารพสักการะและเป็นที่รู้จักของ  
คนทั่วไปหลายแห่งเช่น พระธาตุดอยกวางคำ, วัดดอยพระบาทตีนนก, วัดม่วงคำ, พระธาตุวัดหัวขัว,ดอยตุงซาววา
,พระธาตุอารามบ้านหนองผำ,พระธาตุวัดแม่ปันเดง, เป็นต้น 

❑ ประชาชนเผ่ากะเหรี่ยงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การสร้างบ้าน  การทำไร่ ทำนา ส่วนใหญ่จะใช้แรงช่วยกันทำ  
จนเสร็จคล้ายกับการลงแขกทำนา  
 

 
 
 

จุดเด่นของพ้ืนที่ ( ที่เอ้ือต่อการพัฒนาตำบล ) 
 



 - 22 -  
 

 
 
 

 
 

 
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื ่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ          
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื ่อวันที ่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม        
และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ            
เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไข          
ที ่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที ่เกี ่ยวข้อง           
อย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยมีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 
 วิสัยทัศน์ 
 

“ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมี
การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน   
ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชนประชา
สังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทย    มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ”   หรือคติพจน์ประจำชาติ  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”   เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถ   
ในการแข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี  กินดี  สังคมมีความมั่นคง  
เสมอภาคและเป็นธรรม   ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและ 

ที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 



 - 24 -  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต

อย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำพลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 

โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา     

ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น 

และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 
 
 
 

 พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (Transformation to 
Hi-Value and Sustainable Thailand)  

การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดประสงค์เพ่ือ 
พลิกโฉมประเทศไทย หรือ เปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญ่ (Thailand’s Transformation) ภายใต้แนวคิด 
“Resilience” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการลดความเปราะบาง สร้างความพรVอมในการรับมือกับ การเปลี่ยนแปลง 
สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยสร้างภูมิคุ้มกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อให้ประเทศ
สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการพลิกโฉมประเทศไทยครอบคลุมตั ้งแต่การเปลี ่ยนแปลงในระดับ

1.2 แนวคิดของกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
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โครงสร้าง นโยบายและกลไกในขณะเดียวกัน กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังมุ่งกำหนดทิศทาง การพัฒนา
ประเทศให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการสร้างความสมดุลในการกระจาย ผลประโยชน์
จากการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่าง
ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถในการพึ่งตนเอง พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนมิติ  
ต่าง ๆ ให้เท่าทันและสอดคล้องกับพลวัตและบริบทใหม่ของโลก โดยคำนึงถึงเงื่อนไขของสถานการณ์และ
ทรัพยากรของประเทศ นอกจากนี้ กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังให้ความสำคัญกับ เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่ม และส่งต่อ  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีไปยังคนรุ่นต่อไป 

เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ชาติ 
และสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาประเทศทั้งหมดตามที่กล่าวถึงข้างต้น การพลิกโฉมประเทศไทย  
(Thailand’s Transformation) ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีเป้าหมายหลักเพื่อพลิกโฉมประเทศ
ไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand”  
โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับ  
ศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพื ่อสนับสนุน เสริมสร้างการสร้างมูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจและ  
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอย่างทั่วถึง ตลอดจน
เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทาง 
ที่ประเทศสามารถปรับตัวและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน ตลอดจนสามารถอยู่รอดและเติบโต
ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวไปพร้อมกับการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

องค์ประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสู่ “ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่าง  ยั่งยืน”  
(Hi-Value and Sustainable Thailand) 

เนื่องด้วยเป้าประสงค์ที่ต้องการให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่ระบุ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศที่ควรมุ่งเน้นได้อย่างชัดเจน การกำหนดกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมุ่งเน้น คัดเลือก
ประเด็นการพัฒนาที ่มีลำดับความสำคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่  Hi-Value and Sustainable 
Thailand ในองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (High 
Value-Added Economy) 2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 3)  
วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) และ 4) ปัจจัยสนับสนุน การพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for 
Thailand’s Transformation) โดยภายใต้องค์ประกอบใน  แต่ละด้าน ได้ม ีการกำหนด “หมุดหมาย” 
(Milestones) ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ มุ่งหวังจะ มี’ หรือต้องการจะ ‘ขจัด’ 
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อสะท้อน ประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญต่อการ
พลิกโฉมประเทศสู ่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand ภายในปี 2570 โดยรายละเอียด 
ขององค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน และหมุดหมาย มีดังนี้ 

1.เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) 
ไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูง บนพื้นฐานของการสร้างมูลค่าเพ่ิม จากการพัฒนา ต่อยอด และ

ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมกับการลด ผลกระทบเชิงลบ
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ต่อสิ่งแวดล้อม และมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับทิศทาง ของภาคการผลิต
เดิมที่มีความสำคัญ แต่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในอนาคต  และมีความเสี่ยงที่จะ
สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดหรือได้รับผลกระทบเชิงลบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของ  โลกหากไม่มีการ
ปรับตัว และส่งเสริมภาคการผลิตที่ไทยมีศักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ โลก โดยหมุดหมาย
ที ่ประเทศต้องบรรลุให้ได้ภายในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13 เพื ่อให้เป้าหมาย ของการมี 
“เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง     ภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นแหล่งรายได้และการจ้างงานที่สำคัญ อย่างไรก็ดี  
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรของไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายหลาย  ประการที่อาจ
ลดทอนความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นในกลุ่มสินค้าที่มี  มูลค่าเพิ่มต่ำ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับนานาชาติที่เข้มงวดขึ้น ต้นทุนในการ
จัดหาน้ำเพื่อการเกษตรและค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าของ  เทคโนโลยี 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอัตโนมัติ และเทคโนโลยีด ิจิท ัล จะเป็นเครื ่องมือสำคัญที่  
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสามารถนำมาใช้จัดการกับความเสี่ยงและข้อจำกัดข้างต้น 
และยังเป็นโอกาสในการเพิ ่มมูลค่าของผลผลิต ซึ ่งจะนำไปสู ่การยกระดับรายได้ของเกษตรกรและ 
ผู้ประกอบการแปรรูป รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน การท่องเที่ยวเป็น
ภาคบริการที่สำคัญของไทย โดยสร้างมูลค่าเพิ่มสูงถึงร้อยละ 18 ของ GDP มีการจ้างงานกว่า 8.3 ล้าน
ตำแหน่ง และมีห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงไปยังหลายอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวจึงเป็นหนึ่ง ในกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยรูปแบบกิจกรรมและการดำเนินธุรกิจ   
การท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ผ่านมามักเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้อย่างรวดเร็วจากการดึงดูด 
นักท่องเที่ยวต่างชาติปริมาณมาก ๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว  
อย่างรวดเร็ว เมื ่อประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที ่ส ่งผลกระทบให้กิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการที่เกี ่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวหยุดชะงักทั่วโลก และอาจทำให้
รูปแบบของตลาดการ ท่องเที่ยวต้องเปลี ่ยนแปลงไปในระยะยาว เมื่อพิจารณาประกอบกับบริบทความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ สังคมในระดับโลกที่ส่งผลให้รูปแบบการเดินทางและพฤติกรรมการท่องเที่ยว
เปลี่ยนไป ก่อให้เกิดโอกาสในการ ใช้จุดเด่นและความสร้างสรรค์เพื่อพลิกฟื้นรูปแบบการท่องเที่ยวไทยสู่
ท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง มีเอกลักษณ์ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แหล่ง
ท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ ฟ้ืนฟู อันเป็นการมุ่งเน้นสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐาน การผลิต
ยานยนต์สันดาปภายในที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นภาคการผลิต  ที่จะ
เผชิญการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที ่พลิกผันที่สุด ประกอบกับแนวโน้มความพยายามในการลดก๊าซ  
เรือนกระจกระดับโลก ส่งผลให้หลายประเทศมีนโยบายที่จะยกเลิกการใช้ยานยนต์ที่ใช้เชื ้อเพลิงฟอสซิล  
ในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นการสนับสนุนให้เกิดการปรับนิเวศของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยไปสู่ยานยนต์
ไฟฟ้า จะเป็นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มการจ้างงานในอนาคต นอกจากนี้  
การเปลี่ยนผ่านของการใช้รถยนต์ภายในประเทศไปสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ยังจะช่วยลดปริมาณการปล่อย  
มลพิษอากาศและก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย 
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หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง อุตสาหกรรม และบริการ
ทางการแพทย์และสุขภาพครบวงจรเป็นการต่อยอดจากธุรกิจการรักษาพยาบาลและการท่องเที ่ยว  
เชิงสุขภาพที ่ประเทศไทยมีฐานเดิมที ่แข็งแรงและมีห่วงโซ่อุปทานเชื ่อมโยงต่อเนื ่องครอบคลุมหลาย  
อุตสาหกรรม ซึ่งแม้โลกจะเกิดวิกฤตการณแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศไทยก็ยังได้รับการยอมรับ 
ในระดับสากลถึงระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี  
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์และสุขภาพครบวงจรของไทยจึงมีศักยภาพที่จะเป็นกำลังหลักในการ  
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต โดยสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
กระแสความตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาวะ รวมถึงการเข้าสู่สังคมสูงวัยทั่วโลกที่ส่งผลให้เกิดความ  
ต้องการสินค้าและบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพมีความเฉพาะทางและมีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น  
ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีคุณภาพสูงและ  
ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการต่อยอดองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการให้บริการ
ทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของระบบ 
สาธารณสุขในภาพรวมให้เพียงพอและมีการกระจายตัวบุคลากรและทรัพยากรด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม 

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่  สำคัญของ
ภูมิภาค ความได้เปรียบด้านภูมิรัฐศาสตร์และศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และแนวโน้ม   
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนความปกติใหม่ภายใต้แนวคิดภูมิภาคนิคม (Regionalism) ประกอบกับไทยเป็น 
ประเทศที่มีแนวระเบียงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคพาดผ่านมากที่สุด มีเส้นทางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์  
ที่ครอบคลุม ได้มาตรฐาน และโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักทั้งในประเทศและ
แนวชายแดนรอบด้าน มีฐานเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าโลก พร้อมทั้งมีความพร้อมด้านสิ่งอำนวย
ความ สะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาสู่การเป็นประตู
การค้า การลงทุนที ่สำคัญของภูมิภาคหากมีการเพิ ่มประสิทธิภาพการขนส่งและการเชื ่อมโยงโครงข่าย 
โลจิสติกส์ในอาเซียนอย่างไร้รอยต่อ 

หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 
ประเทศไทยมีฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มแข็ง โดยมีการส่งออกสินค่าอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็น มูลค่า
กว่าร้อยละ 15.4 ของการส่งออกทั้งหมดมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศและมีคุณภาพสูง รวมทั้งมีตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบริการด้านดิจิทัลขนาดใหญ่อันดับต้น ๆ  
ของอาเซียน อย่างไรก็ตาม ห่วงโซ่มูลค่าในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มต่ำ อาทิ  
การรับจ้างผลิต และยังขาดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์เป็นของตัวเอง และโดยที่การ  
เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ได้ผลักดันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องมี 
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจและในชีวิตประจำวันมากขึ้น ในช่วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงเป็นโอกาสที่สำคัญของประเทศในการปรับบทบาท จากหนึ่งในห่วงโซ่ที่เปราะบาง
และสร้างมูลค่า ได้ต่ำสู ่การเป็นฐานการผลิตสินค้าขั ้นสูงและบริการที ่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือยกระดับผลิตภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิม และเก้ือหนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในทุกภาคส่วน  
2.สังคมแหง่โอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 

ทุกกลุ่มคนในประเทศมีโอกาสในการเลื ่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่ างเต็มศักยภาพ 
ประชาชนได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนรวมและได้รับ
ประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และประเทศมีความเหลื่อมล้ำลดลงในทุกมิติ  
โดยการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูลสารสนเทศ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการ
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แข่งขันท่ีเปิดกว้างและเป็นธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในเชิงธุรกิจ และผลักดันให้เกิดการเพ่ิมผลิตภาพและ
พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพบริการสาธารณะ 
ในเมืองหลักและท้องถิ่นต่างจังหวัด เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ด้อยโอกาสอย่างตรงกับป้ญหาความต้องการ การใช้นโยบายการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการกระจายรายได้ 
และการจัดความคุ้มครองทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม(socioeconomic mobility) ทั้งนี้ การมุง่ลดความเหลื่อมล้ำในเชิงธุรกิจ เชิงพ้ืนที่ และเพ่ิมพลวัตการ
เลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว จะนำไปสู?การลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ความมั่งคั่ง และการ
เข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะอื่นๆ ที่มีคุณภาพ โดยหมุดหมายที่ต้องบรรลุในห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 13 เพื ่อผลักดันการสร้าง “สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค”  
อย่างเปน็รูปธรรมประกอบด้วย 

หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได" เศรษฐกิจไทย
ขับเคลื่อนโดย SMEs ถึงร้อยละ 43.2 และมีการจ้างงานกว่า 11 ล้านคน แต่ SMEs ส่วนใหญ่มีข้อจำกัด 
ทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดหาแรงงาน และการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีแนวโน้ม 
ที่จะต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื ่อสาร ซึ ่งอาจส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี ่ยนพฤติกรรมการบริโภคได้อย่างรวดเร็ว และยังเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ สภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว 
ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลให้ SMEs จำนวนมากได้รับผลกระทบและมีแนวโน้มต้องปิดกิจการ ส่งผลต่อ
การจ้างงาน และคุณภาพชีวิตของประชาชนในที่สุด การเพิ ่มโอกาสและเร่ งพัฒนาศักยภาพของ SMEs  
ให้สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ และสามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่
ที ่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ ้นและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ อาทิ สินค้าที ่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม จะช่วยลดทอนความเสี่ยงดังกล่าว พร้อมทั้งลดความเหลื่อมล้ำในด้านรายได้ ความมั่งคั่ง  
เพ่ิมการแข่งขันในตลาดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การยกระดับผลิตภาพ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 

หมุดหมายท ี ่  8 ไทยมีพ ื ้นท ี ่และเม ืองหล ักของภ ูม ิภาคที ่ม ีความเจร ิญทางเศรษฐกิจ 
ทันสมัย และน่าอยู่ ฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศอยู ่ในพื ้นที ่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 
ภาคตะวันออก โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองโตเดี่ยว ซึ่งมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและโครงสร้าง
พื้นฐานที่สูงกว่าเมืองหลักอื่น ๆ ของประเทศอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ซึ่งนำไปสู่ความ
เหลื่อมล้ำใน 108 มิติด้านโอกาสอื่น ๆ ทั้งด้านการทำงาน รายได้ และการเข้าถึงการศึกษาและบริการ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่จึงเป็นข้อจำกัดในการพัฒนาประเทศของไทยมาโดยตลอด 
อย่างไรก็ดี พ้ืนที่ในภาคต่างๆ ของประเทศมีศักยภาพและโอกาสที่สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือสนับสนุน
การขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของภาคและประเทศโดยรวม ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่สามารถช่วยให้การกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปได้ง่ายขึ้น การย้ายถิ่นฐานของแรงงานกลับสู่ท้องถิ่น
ต่างจังหวัดจากวิกฤตโควิด-19 และกระแสการให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regionalization) 
จะเป็นทั้งโอกาสและแรงผลักดันในการพัฒนาพื้นที่ทั้งในแง่ของการส่งเสริมการค้าการลงทุน การเสริมสร้าง
ศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพของบริการสาธารณะ
ในพ้ืนที่ และการพัฒนาพ้ืนที่ให้น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม แม้ว่าสัดส่วนคนจนโดยรวมจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ประเทศไทยยังคงมีคนจนจำนวน
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หนึ ่งที ่ต ิดอยู ่ในกับดักความยากจนเรื ้อรังและหรือข้ามรุ ่น โดยที ่ผลประโยชน์ จากการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจกระจายไปไม่ถึง และยังถูกซ้ำเติมด้วยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจ อัตราการ
พึ่งพิงในครัวเรือนที่สูงขึ้น และการเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ที่อาจลดทอนโอกาสในการขยับสถานะ ซึ่งจะส่ งผล
โดยตรงต่อความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะเมื่อความยากจนและขัดสนถูกส่งผ่านไปยังรุ่นลูกหลาน ในขณะเดียวกัน 
คนใกล้จนและกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งแบบดั้งเดิมและแบบ
ใหม่ (gigworkers) จำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองที่เพียงพอเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคง
ทางรายได้ทั้งนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข้อมูลสารสนเทศ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะ
ช่วยระบุกลุ่มเป้าหมาย ปัญหา และความจำเป็น นำไปสู่การออกแบบนโยบายช่วยเหลือครอบครัวยากจน 
ข้ามรุ่นได้อย่างเฉพาะเจาะจง แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และสามารถสร้างแต้มต่อได้อย่างเหมาะสม รวมถึง
สามารถออกแบบระบบประกันสังคมให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการและรูปแบบการทำงาน 
ที่เปลี่ยนไป 
3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) 

ทุกภาคส่วนในสังคมมีรูปแบบการดำเนินชีว ิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที ่เอื ้อให้ เกิดความ 
ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสามารถรับมือและมีภูมิคุ้มกันจาก
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  
ทั้งการจัดการของภาครัฐและบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือมุง่จัดการกับปัญหาที่เป็นภัยคุกคามสำคัญทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก ซึ่งได้แก่ ปัญหาขยะ มลพิษ
ทางน้ำ มลพิษอากาศ ก้าซเรือนกระจก และความเสี่ยงของภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ ด้วยการยกระดับระบบการจัดการและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพัฒนา
กลไกท่ีจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภคให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยหมุด
หมายที่ต้องบรรลุในห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อผลักดันการสร้าง “วิถีชีวิตที่ยั ่งยืน”  
อย่างเปน็รูปธรรม ประกอบด้วย 

หมุดหมายที ่  10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเว ียนและสังคมคาร์ บอนต่ำ ขยะ น้ำเส ีย มลพิษ 
อากาศ และก๊าซเรือนกระจก ถือเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตและบริโภค ซึ่งในปัจจุบันได้ส่งผล
กระทบทางสิ ่งแวดล้อมในระดับที ่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและทำลายความยั ่งย ืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยปริมาณขยะและน้ำเสียที่มีปริมาณสูงเกินกว่าความสามารถในการกำจัด ไดVเล็ดรอด
ออกสู่สิ่งแวดล้อมจนเป็นผลเสียต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำและสิ่งมีชีวิตในทะเล ในขณะเดียวกัน มลพิษอากาศ
PM2.5 ซึ่งมีแหล่งที่มาสำคัญจากการจราจรและเผาพื้นที่เกษตร ส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยต้อง
เผชิญกับปัญหาคุณภาพอากาศที่เป็นอันต่อสุขภาพเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของ
ทั้งโลกที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จะทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในอนาคต 
อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลายประการได้ส่งผลให้การจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 
ประการอย่างยั่งยืนสามารถทำได้ด้วยต้นทุนที่ลดต่ำลงเรื่อย ๆ และยังเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจได้ในอีกทางหนึ่งด้วย โดยเทคโนโลยีการรีไซเคิลและการบำบัดน้ำเสียทำให้สามารถนำวัสดุหลาย
ประเภทและน้ำที่ใช้แล้วมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพสามารถนำมาใช้เพิ่มมูลค่าวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดความจำเป็นในการเผาพื้นที่ของเกษตรกร นอกจากนี้ พลังงานหมุนเวียนและ
ยานยนต์ไฟฟ้าจะเปน็โอกาสในการลดก๊าซเรือนกระจกและมลพิษอากาศได้อย่างมหาศาล 

หมุดหมายที ่  11 ไทยสามารถลดความเสี ่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ผ่านมา ภัยธรรมชาติหลายประเภท โดยเฉพาะ อุทกภัย ภัยแล้ง  วาตภัย 
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ไฟป่า และการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นประจำทุกปี ทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน
ทรัพยากรธรรมชาติ และมูลค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะ
ส่งผลให้ภัยธรรมชาติข้างต้นทวีความถี่และระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้น พร้อมกันนั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศยังอาจทำใหภ้ัยธรรมชาติประเภทอ่ืน ๆ ที่ไม่ไดส้่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากเท่าใดนักในปัจจุบัน 
กลายเป็นภัยคุกคามที่สำคัญในอนาคต อาทิ การเกิดน้ำท่วมพื้นที่ชายฝั่งอันเนื่องมาจากระดับน้ำทะเลที่เพ่ิม
สูงขึ้น และสภาพอากาศร้อนจัด นอกจากนี้ แนวโน้มการขยายตัวของเมืองที่เพ่ิมข้ึนอาจยิ่งซ้ำเติมให้ความเสี่ยง
ของภัยธรรมชาติเพิ่มขึ้นได้ หากขาดการควบคุมด้านการด้านใช้ประโยชน[ที่ดินและพัฒนาสิ่งก่อสร้างอย่าง
เหมาะสมดังนั้น การลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ทั้งในมิติของการป้องกันและบรรเทาภัย รวมทั้งการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ จึงเป็นความท้าทายที่สำคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศในระยะต่อไป 
4) ปจัจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 

ปัจจัยขับเคลื ่อนที ่ เอ ื ้อต่อการเปลี ่ยนผ่านประเทศไปสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable 
Thailand โดยเฉพาะกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งระบบการศึกษา และการยกระดับและปรับทักษะ
แรงงาน ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม่และส่งเสริม
การเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู?ภาคการผลิตและบริการที่มีผลิตภาพและมูลค่าสูง และกลไกการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ทั้งระเบียบกฎหมาย ระบบงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการสาธารณะตลอดจนการ
ติดตามประเมินผล ที่ทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยหมุดหมายที่ต้องบรรลุในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
13 เพ่ือสร้าง “ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ” ประกอบด้วย 

หมุดหมายที ่  12 ไทยมีกำล ังคนสมรรถนะส ูง มุ่ งเร ียนรู้อย่างต่อเน ื ่อง ตอบโจทย์การ 
พัฒนาแห่งอนาคต คนเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม คุณภาพ
การศึกษาและระบบการพัฒนาทักษะแรงงานของไทยยังอยู่ ในระดับต่ำ อีกทั้งยังประสบกับความเหลื่อมล้ำ 
ในการเข้าถึง ส่งผลให้ขาดแคลนกำลังแรงงานที่สอดคลVองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ในระยะต่อไป 
ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นจากอนาคตของงานและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของทางเทคโนโลยี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มาพร้อมกับความต้องการงานและทักษะประเภทใหม่ ๆ รวมถึง
ทักษะทางพฤติกรรม (Soft Skills) ภายใตบ้ริบทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งส่งผลให้กำลังแรงงาน
ลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การขาดความพร้อมทางเทคโนโลยีและความแตกต่างระหว่างพื้นที่ยังอาจทำ
ให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและทักษะเพิ่มสูงมากขึ้น อย่ างไรก็ดี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
การลดลงของประชากร และการขยายตัวของความเป็นเมืองจะนำมาซึ่งโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และฝึกอบรมตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูง 
เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand 
ต่อไป 

หมุดหมายที ่  13 ไทยมีภาคร ัฐที ่ม ีสมรรถนะสูง  ภาคร ัฐม ีความสำคัญต่อการขับเคล ื ่อน 
การพัฒนาประเทศในทุกมิติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันภาครัฐของไทยมีขนาดใหญ่ ขาดความคล่องตัว และมี
รายจ่ายประจำมาก อีกท้ังยังมีโครงสร้างการบริหารงานแบบรวมศูนย์แต่ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีกฎหมายจำนวนมากที่ยังล้าสมัยและขาดการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ
ในระยะตอ่ไป ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะขยายตัวไปสู่ปัญหาภาระทางการคลังที่เพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่สังคม
สูงวัย ความเสียหายทางเศรษฐกิจจากความล่าช้าในการปรับตัวให้เท่าทันกับเศรษฐกิจฐานเทคโนโลยีและการ
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ทำงานรูปแบบใหม่ รวมไปถึงความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่มีอย่างจำกัด
ท่ามกลางกระแสการตระหนักรู้ของสาธารณชน (Public Awareness) และการขยายตัวของความเป็นเมือง
ดังนั้น ภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างและการบริหารงานให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและมีสมรรถนะสูง
โดยอาศัยโอกาสจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนงาน พัฒนาระบบข้อมูล และอำนวย
ความสะดวกในการให้บริการสาธารณะ ตลอดจนมุ่งปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปรับโครงสร้าง
และพลิกโฉมประเทศในมิติต่าง ๆ และส่งเสริมศักยภาพของทุกภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ   

 
 
 
 

 
 
 

ภาคเหนือมีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ มีฐานทรัพยากร  ธรรมชาติและ
แหล่งทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย เป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญ รวมทั้งมีทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ  เหมาะสมกับ
การเชื่อมโยงทั้งในประเทศและอนุภูมิภาค รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับ  สุขภาพ และ
การบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  

ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือจะต้องนำศักยภาพต่าง ๆ ของพื้นที่มาใช้ในการต่อยอด  การผลิตสินค้า
และบริการที่มีศักยภาพและโอกาส เพื่อสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้ง  การใช้
ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่น  เพ่ือ
ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  
ทิศทางการพัฒนาภาค 
  มุ่งสู่การพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค และเติบโต อย่าง
ยั่งยืน ตามแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ สุขภาวะดี วิถีชีวิตยั่งยืน”  
แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสู ่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA  
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง  

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่ อุตสาหกรรมแปร
รูปมูลค่าสูง  

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  
แนวทางการพัฒนาที่ 4 เสริมศักยภาพของเมืองและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  เพื่อรองรับ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเอ้ือต่อการอยู่อาศัย  
แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนา

ผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  
แนวทางการพัฒนาที่ 6 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ ที่มีความสมดุล 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
 

 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 
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เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

“ พัฒนาพื้นที่บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างทั่วถึง ” 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างการเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการสู่ท้องถิ่น  
2. เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าแก่สินค้าและบริการท้องถิ่น โดยผสมผสานภูมิ  ปัญญา

และเทคโนโลยีนวัตกรรม 
 3. เพ่ือสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  
4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทาง (Destination)  

แนวทางการพัฒนา  
พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัด

ลำพูน) โดยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนา  และ
พัฒนาหัตถกรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมถึงเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ 
เพ่ือรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่  
วัตถุประสงค ์ 

เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนของภาคเหนือ เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทั้งใน และ
ต่างประเทศ  
แนวทางการพัฒนา 

การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารมูลค่าสูง (NTFV) อุตสาหกรรมสุขภาพ ความงาม 
สมุนไพร และหัตถอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ล้านนา 
ผสานเทคโนโลยีนวัตกรรม (High Touch High Value) ตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื ่อตอบสนองตลาดในกลุ่ม
ประเทศ เพ่ือนบ้านและAEC บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

  

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์  
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ  
2. เพ่ือยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน  
3. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์การเกษตร  

แนวทางการพัฒนา  
เพื่อส่งเสริมการเกษตรต้นทาง และเกษตรแปรรูปในพื้นที่  (NTFV) ของผลผลิตทางการเกษตร ที่

สำคัญและโดดเด่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยการพัฒนาวัตถุดิบการเกษตรแบบหมุนเวียน 
รวมถึงการพัฒนารูปแบบการผลิตเพื่อยกระดับมาตรฐานของสินค้าเกษตร สร้างโอกาสในการจำหน่าย เพ่ือ
การ เชื่อมโยงธุรกิจ  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เขต 1 ( จังหวัดเชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน,ลำปาง,ลำพูน ) 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน  
วัตถุประสงค์  

1. สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น หรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกื้อหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
2. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม  ของ

ภาคีเครือข่ายและการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  

เพ่ือส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับการบริหาร จัดการ
วัสดุทางการเกษตร ด้วยการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลดฝุ่น ควัน 
(PM 2.5) พร้อมทั้งสร้างมาตรการปลอดการเผาทั้งรูปแบบของการส่งเสริมอาชีพและการบูรณาการอย่างมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
อย่างยั่งยืน 

 
 

 

วิสัยทัศน์  
เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง เมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ชุมชนวิถี

พอเพียงและยั่งยืน 
 

พันธกิจ  
1) LAMPHUN SMART CITY: มุงสืบสานตอยอดการพัฒนาอัตลักษณวิถี บนฐานวัฒนธรรม ภูมิป

ญญาสรางสรรค เสริมสรางศักยภาพเชื่อมโยงระบบและกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสูอัตลักษณการ ท
องเที่ยว 

 2) LAMPHUN CREATIVE LANNA: มุงยก ระดับโครงสรางระบบอุตสาหกรรม เชื ่อมโยงหัตถ
อุตสาหกรรม เกษตรกรรมสงเสริมการผลิต การบริโภค สรางความเขมแข็งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสูการ เป
นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ 

3) LAMPHUN FOOD VALLEY: มุงตอยอด และพัฒนาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นสงเสริมระบบเกษตร 
อัจฉริยะใหเกิดเกษตรกรรมยั่งยืน สรางมูลคาสูงตลอดหวงโซคุณคา  

4) LAMPHUN GREEN AND CLEAN CITY: มุงเสริมสรางพลังทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนใหทุกภาค 
สวนรวมกันสรางเมืองแหงความสงบสุข ความสะอาด ความมั่นคงปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตใหเศรษฐกิจ 
ครัวเรือนมีความมั่งคั่งบนวิถีพอเพียง อยางยั่งยืน 
 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัด 
๑. เพื ่อสร างความเจร ิญ เติบโตทางเศรษฐกิจ และการขยายทางเศรษฐกิจแบบสมดุล  ทั้ง

ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคเกษตร โดยเนนสงเสริมการพัฒนาจากฐานศักยภาพ ของจังหวัด และ
สอดคลองกับความตองการของประชาชน 

๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนครอบคลุมทุกกลุมทุกชวงวัย ใหอยางทั่วถึงและเปนธรรม เป
นสังคมที่มั่นคง ประชาชนอยูรวมกันอยางสันติ ภายใตกลไกการเชื่อมประสานความสัมพันธ  ปรองดองที่มี
ประสิทธิภาพ  

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 



 - 34 -  
 

๓. เพื่ออนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสภาพแวดลอมของเมืองใหนาอยูและ
ยั่งยืน 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัด 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
เพ่ิมข้ึน 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของ 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  
(รอยละ) 

1 1 2 2 3 

 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เมืองแหงวัฒนธรรมอัตลักษณวิถีและทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  
วัตถุประสงค : เพ่ือพัฒนาเมืองเกาเมืองแหงวัฒนธรรมเปนเมืองทองเที่ยว เชิงวัฒนธรรมอัตลักษณวิถี
เชื่อมโยงการทองเที่ยว รูปแบบใหมบนฐานดิจิทัลใหเปนเมืองเกาที่ Smart และเมืองแหงการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอัตลักษณวิถี 
 

เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
รายไดจากการ  
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของราย
ไดจาก การทองเที่ยว 

1 2 3 4 5 

ชุมชนที่มีศักยภาพดาน  
การทองเที่ยว 
เชิงสรางสรรคและ 
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

จำนวนชุมชนที่มี
ศักยภาพดานการทอง
เที่ยว เชิงสรางสรรคและ
วัฒนธรรม 

1 2 3 4 5 

 

แนวทางการพัฒนา 
1. เมืองแหงการทองเที่ยวเชิงสรารงสรรคและวัฒนธรรมอัตลักษณวิถี สรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม ให

กับสินคาและบริการบนฐานภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถิ่น 
2. การพัฒนาระบบนิเวศการทองเที่ยวและเมืองเกาที่ Smart 
3. พัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการสงเสริมความคิดสรางสรรคเพ่ือนำมาพัฒนาตอยอดสินคาและ 

บริการดานทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมอัตลักษณวิถ ี
4. เสริมสรางศักยภาพผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
5. สงเสริมการตลาดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมอัตลักษณวิถ ี
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เมืองแหงอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค 
วัตถุประสงค : เปนเมืองอุตสาหกรรมที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานผลิตของจังหวัด และพัฒนา  อุตสาหกรรม
ใหมเมืองใหมที่มีศักยภาพเปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรมที่สรางงานและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมทั้งเปน 
แหล่งอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมสรางสรรคที่ตอยอดและสรางมูลคาเพิ่มจากทุนทาง วัฒนธรรมของ
พ้ืนที ่
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เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
การขยายตัวของ ผลิต
ภัณฑ มวลรวม จังหวัด
สาขาอุตสาหกรรม และ
บริการ 

อัตราการขยายตัวของ ผลิต
ภัณฑมวลรวมจังหวัดสาขา 
อุตสาหกรรม (เฉลี่ยรอยละ) 

1 2 3 4 5 

อัตราการขยายตัวของ ผลิต
ภัณฑมวลรวมจังหวัดสาขา 
บริการ (เฉลี่ยรอยละ) 

1 2 3 3 4 

การเพ่ิมข้ึนของมูลค่า
การจำหนายสินคาอัต
ลักษณ อุตสาหกรรม 
หัตถอุตสาหกรรม ผลิต
ภัณฑชุมชนที่สำคัญ 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของมูล 
คาการ จำหนายสินคาอัต
ลักษณ อุตสาหกรรม หัตถ
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ
ชุมชนที่สำคัญ 

1 2 3 3 3 

 

แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับอุตสาหกรรมเดิมเชื่อมโยงฐานการผลิตของจังหวัด และสงเสริมอุตสาหกรรมใหม เมือง

ใหม เพื่อรองรับการพัฒนาสูการเปนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA ในพื้นที่จังหวัด 
เชียงใหม เชียงราย ลำพูน 

2. ยกระดับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค ดวยนวัตกรรม 
3. บูรณาการทำงานและยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมสู  

อุตสาหกรรมสีเขียว และการสงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
4. สรางความเขมแข็งใหเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม และสรางสภาพ

แวดลอมและกลไกท่ีสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
5. การสรางความเขมแข็งผูประกอบการอัจฉริยะ 
6. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม 

 

ประเด็นที่ 3 : เมืองแหงเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสรางสรรค 
วัตถุประสงค : เปนแหลงผลิตและจำหนายผลิตภัณฑการเกษตร เกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น เกษตรแปรรูป 
เกษตรมูลคาสูง และเกษตรสุขภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐานโดดเดนของภาคเหนือและของประเทศ 
 

เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
ผลิตภัณฑมวลรวมของ
จังหวัด สาขาเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

อัตราการขยายตัวภาค 
เกษตร (รอยละ) 

2 2 2 3 3 
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แนวทางการพัฒนา  
          1. เกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น 

2. เกษตรสุขภาพ  
3. เกษตรมูลคาสูง 
4. Lamphun Food Valley 
5. สงเสริมเกษตรอัจฉริยะและการพัฒนาศักยภาพการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ 
6. พัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพื่อสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรทั้งระบบ 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เมืองแหงความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน  
วัตถุประสงค: เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกระดับสูความมั่งค่ัง เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินและความมั่นคงของมนุษยรวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนภายใตสิ่งแวดลอมที่ดี 
 

เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่ดีข้ึน 

ร ้ อยละของประชากร 
ที่อยูใตเสนความยากจน 

5 4 3 2 1 

การแจงความคดีชีวิต  
รางกาย เพศ และคดี
ประทุษรายตอทรัพย 
ลดลง 

การแจงความคดีชีวิต  
รางกาย เพศ และคดี
ประทุษรายตอทรัพย  
(ตอแสนคน) 

ต่ำกว่า
ค่า

กลาง 

ต่ำกว่า
ค่า

กลาง 

ต่ำกว่า
ค่า

กลาง 

ต่ำกว่า
ค่า

กลาง 

ต่ำกว่า
ค่า

กลาง 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการหมอกควันและ 
ไฟปา 

จุดความรอน (Hotspot) 
ลดลงรอยละจากปที่ 
ผานมา 

50 50 50 50 50 

ลดจำนวนวันที่ปริมาณ 
ฝนุละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5)เกินคามาตรฐาน 

จำนวนวันที่ คา PM 2.5 
เกินเกณฑ มาตรฐาน (วัน) 

 

10 8 5 3 0 

 

แนวทางการพัฒนา  
1. สงเสริมและสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
2. การเสริมสรางสุขภาวะที่ดีของคนทุกชวงวัย  
3. เสริมสรางสังคมคุณภาพผูสูงอายุเชิงรุก 
4. เสริมสรางเมืองแหงการศึกษาและเรียนรูและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลในทุกชวงวัย 
5. การเสริมสรางพลังทางสังคมเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนา 
6. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งการปองกันและ 

แกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร แรงงานตางดาว การคามนุษยและอุบัติเหตุบนทองถนน 
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7. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

8. การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
9. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10. การปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน 
11. อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ำ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่มีความสมดุล 
12. การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว และ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ของเมืองทั้งระบบ 
 
 
 

  
วิสัยทัศน์ 

“ สืบศิลป์แห่งล้านนา พัฒนา บนฐานพอเพียง ” 
นิยาม 
  การพัฒนาคนที่มีความหลากหลายบนฐานของการพัฒนาที่พอเพียงอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 

1. Lamphun a pride of a lanna : สืบสานและต่อยอดอัตลักษณ์ภูม ิป ัญญาและวัฒนธรรม                    
ทีห่ลากหลายอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างยั่งยืน 

2. Lamphun a craftmanship : พัฒนาเกษตรกรรมและหัตถกรรมสู่นวัตกรรมชั้นนำของประเทศ     
และนานาชาติ 

3. Lamphun a wellbeing city : ยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกภาคส่วน      
อย่างมั่นคง และม่ังคั่งบนฐานพอเพียงอย่างยั่งยืน 

4. Lamphun a sustainable learning city : เสริมสร้างสังคม ชุมชนและทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งเน้น        
และสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เชื่อมโยงระดับท้องถิ่นและนานาชาติ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่ 
2. เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
4. เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

เป้าหมายการพัฒนา 
1. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่บน

พ้ืนฐานของการอยู่รวมกันอย่างสงบ สันติและสมานฉันท์ ที่นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่ 
2. เพื่อพัฒนาความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิดความสมดุลทั้งภาคการเกษตรและ

อุตสาหกรรม ในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ         
ความต้องการของประชาชนชาวลำพูน 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
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3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะที่ดี มีสภาวะแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมน่าอยู่ของ
ประชาชนชาวลำพูนให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน  

4. เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ของประชาชนชาวลำพูนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้   
ยุทธศาสตร์ที่  1  :  เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่ 

วัตถุประสงค ์
เพ ื ่อฟ ื ้นฟ ู  พ ัฒนา ส ่งเสร ิมและเช ื ่อมโยงแหล ่งท ่องเท ี ่ยวทางธรรมชาต ิ ทางว ัฒนธรรม  

และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ บนฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สร้างโอกาสเพ่ิม
รายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟู พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม 

2. พัฒนาและยกระดับการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนววิถีใหม่ 
3. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถทางการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เติบโต          

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที ่ยวของจังหวัดลำพูน โดยมุ ่งเน้นการท่องเที ่ยวทางธรรมชาติ  

และทางวัฒนธรรม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว  
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการ

บริหารจัดการ 
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่  2 : เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนบนฐานของความพอเพียง ทั้งในภาค
การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคหัตถกรรมอย่างสร้างสรรค์ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนที่ได้รับการพัฒนาฟ้ืนฟู (แหล่ง) 2 3 4 5 6 
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน       2 4 6 8 10 
รายไดจ้ากการท่องเที่ยวของชุมชนเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
(ร้อยละ) 

1 2 3 4 5 
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เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดลอก คูคลอง และจัดสร้างแหล่งน้ำเพื่อการสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 
2. ส่งเสริมภาคการผลิต การเกษตร อุตสาหกรรม หัตถกรรม และเพ่ิมทักษะผู้ประกอบ การธุรกิจ 

 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเพ่ือการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ (แหล่ง) 

5  10  15  20  25  

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ 
ขุดลอก คูคลอง  

5  10  15  20  25  

โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมภาคการผลิต การเกษตร 
อุตสาหกรรม หัตถกรรม 

1 2 3 4 5 

โครงการ/กิจกรรมการเพ่ิมทักษะผู้ประกอบการธุรกิจ  1 2 3 4 5 

กลยุทธ์ที่  1 
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค 

แนวทางการพัฒนา 
1. ก่อสร้าง ซ่อมแซม อ่างเก็บน้ำ ฝายทดน้ำ สระเก็บน้ำ  
2. ขุดลอกคูคลองท่ีตื้นเขิน การทำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน  
3. ขุดเจาะบ่อบาดาล รวมทั้งการจัดระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร 

กลยุทธ์ที่  2 
ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มรายได้สร้างมูลค่า

ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป และเกษตรมูลค่าเพิ่ม ตามแนวพระราชดำริ 
เน้นการลดต้นทุน เพ่ิมคุณภาพและมูลค่าผลผลิตอย่างครบวงจร 

2. ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจการเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
3. ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมืองและสัตว์เศรษฐกิจอินทรีย์พ้ืนบ้าน 
4. ส่งเสริมการจัดหาตลาดผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนจำหน่ายผลผลิตกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างจังหวัด ภายใต้หลักการ "ตลาดนำการผลิต" 
5. สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีคุณภาพมาตรฐานการผลิตรวมทั้ง ส่งเสริมให้ได้รับการ

รองรับมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
6. สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบตลาด และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

ผ่านทุกช่องทาง รวมทั้ง การจัดงานแสดงสินค้าชุมชนให้ 
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8. ส่งเสริมการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการยกระดับคุณภาพและ
ปริมาณผลผลิตการเกษตรให้มีขีดความสามารถแข่งขันทางการตลาดได้ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี 
วัตถุประสงค ์
           เพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวลำพูนในทุกภาคส่วนให้มีชีวิต สุขภาวะ อนามัยที่ดี          
มีความสุข และสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมตามบริบทของแต่ละชุมชน 
เป้าประสงค์ 
 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนภายใต้การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 

 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส      อย่าง
ทั่วถึง 

 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพดี 
 4. พัฒนาการกีฬาของเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พร้อมทั ้งจัดหาสถานที่/บำรุงรักษา ซ่อมแซม          
ให้พร้อมรองรับการแข่งขันกีฬา 
 5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการการดูแลรักษา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
เส้นทางคมนาคมที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน (เส้นทาง) 

10 15 20 25 30 

จำนวนเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
ได้รับสวัสดิการสังคมช่วยเหลือเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
(ร้อยละ) 

10 15 20 25 30 

โครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสริมการมีสุขภาพดีของ
ประชาชนในชุมชน  

10 15 20 25 30 

โครงการ/กิจกรรมทีด่ำเนินการด้านกีฬา 10 15 20 25 30 
โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวกับการจัดหาสถานที่/
บำรุงรักษา ซ่อมแซม ให้พร้อมรองรับการแข่งขันกีฬา 

1 2 3 4 5 

สัดส่วนของประชาชนทีม่ีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อประชาชน
ทั้งหมดในชุมชน (ร้อยละ)  

10 15 20 25 30 

 

กลยุทธ์ที่  1 
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระบบบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน  
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แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และการจัดระบบ

บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานครบวงจรและตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชน 
2. ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ 

กลยุทธ์ที่  2 
ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

 

แนวทางการพัฒนา   
1. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ให้เป็นบุคลากรที่มี

คุณภาพ และมีองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชน และสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาของกลุ่มสตรี อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้สูงอายุ 

เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ให้มีศักยภาพความเข้มแข็งและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
กลยุทธ์ที่  3 

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพ เพื ่อป้องกันและดูแลรักษาสุขภ าพของประชาชน             
ในระดับพ้ืนฐานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขขั ้นพื ้นฐานแก่ประชาชนอย่างทั ่วถึง รวมถึง         
การพัฒนาศักยภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด้านวิชาการและองค์
ความรู้  

2. สนับสนุนการจัดตั ้งศูนย์สุขภาวะชุมชนระดับอำเภอ เพื ่อเป็นแหล่งเรียนรู ้การให้บริการ           
ด้านสาธารณสุขและด้านวิชาการ ตามภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
กลยุทธ์ที่  4 

ปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ และส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพ่ือสุขภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงสนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬา ให้สมบูรณ์และได้มาตรฐาน
สำหรับการออกกำลังกายของประชาชนทุกเพศทุกวัย และสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดและ
ระดับชาติ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาประชาชน ในระดับอำเภอ และจังหวัด 
กลยุทธ์ที่  5  

ปรับปรุง/ก่อสร้าง สถานที่พื้นที่สีเขียว ให้มีคุณภาพอากาศเป็นไปตามค่ามาตรฐาน รองรับการมีสุข
ภาวะ ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี  
แนวทางการพัฒนา  

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพสมบูรณ์และพัฒนาเมือง
น่าอยู่บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2. สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม 
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3. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะ และการกำจัดผักตบชวา ร่วมกับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. สนับสนุนการสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เพื ่อเพิ ่มพื ้นที่สีเขียว และเป็นสถานที่พักผ่อน      

หย่อนใจและเป็นพ้ืนที่สันทนาการของประชาชน 
 

กลยุทธ์ที่  6 
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนา และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งหลักการ

แห่งสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมือง 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาและการบริหารงานของท้องถิ่น 
3. สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมีศักยภาพในการ

พัฒนาและแก้ไขปัญหา รวมทั้งผลักดันแผนงาน โครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการบริหารงาน การวางแผนและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งดูแลด้าน
สวัสดิการให้แก่บุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่  4  :  เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมให้ลำพูนเป็นเมืองแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดลำพูนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเท่าเทียม

และท่ัวถึง 

เป้าประสงค์ 
1. สนับสนุนอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และยั่งยืน 
2. ประชาชนในจังหวัดลำพูนเข้าถึงการศึกษาทุกระดับได้อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 

 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
โครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

10 15 20 25 30 

สัดส่วนของเยาวชนที่เข้าศึกษาภาคบังคับต่อเยาวชน
ทั้งหมดในชุมชน (ร้อยละ) 

90 91 92 93 94 

โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ของประชาชนในจังหวัดลำพูน 

5 10 15 20 25 



 - 43 -  
 

กลยุทธ์ที่  1 
ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

1. ทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทั ้งศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และศาสนธรรม เพื ่อปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 

2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
เอกลักษณ์ให้คงอยู่คู่เมืองและชุมชนสืบไป 
กลยุทธ์ที่  2 

ส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้มีคุณภาพเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถเชื่อมต่อสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ 

2. สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะทางวิชาการเทคโนโลยี
และการบริหารงานแบบมืออาชีพ 

 
 
 
 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

 

 
“ชุมชนน่าอยู่   เชิดชูวัฒนธรรม  

เกษตรกรรมก้าวหน้า  พัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 
 
 
 

แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น   6  ด้าน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนานวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.ชุมชนเข้มแข็ง มีการจัดการ
ตนเองได้ 

1.ร้อยละของประชาชนมีความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชนทุกคนมีความ 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

2.ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติด 

ไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

3.ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ 
การช่วยเหลือเมื่อประสบภัยต่างๆ 

ผู้ประสบภัยทุกคนได้รับ 
การช่วยเหลือ 

4.มีการรวมกลุ่มต่างๆในหมู่บ้าน 10 กลุ่มต่อหมู่บ้าน 
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
ถ้วนหน้า 

5.ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้ 
ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 

ไม่มีผู้มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ 

6.ร้อยละของเด็ก/สตรี/ผู้พิการ/
ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ด้วยโอกาส 
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เด็ก/สตรี/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/
ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ด้วยโอกาส 
ทุกคน 

7.จำนวนผู้มีสุขภาพดี ร้อยละ 90  
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2   การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

3. การสาธารณูปโภคและ 
สาธารณูปการทั่วถึงและ 
ได้มาตรฐาน 

8. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึง
บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
อย่างครบถ้วน 

ร้อยละ 90 ในปี พ.ศ.2570 
 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

4.เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 

9.ร้อยละของมูลค่าการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เด่น และ OTOP เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 5 ต่อปี 

10.กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนา
เพ่ิมข้ึน 

50 รายต่อปี 

11.จำนวนผลิตภัณฑ์เด่น และ 
OTOP เข้าสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน 

5 ผลิตภัณฑ์ต่อปี 

12.รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี 
13.ลดต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตร 

ร้อยละ 10 ต่อปี 

2.3 เป้าประสงค์  2.4 ตัวช้ีวัด   2.5 ค่าเป้าหมาย 
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5.พัฒนาการเกษตรให้มาตรฐาน
ปลอดภัยและมูลค่าเพ่ิมสูง 

14.มูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี 

6.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ทางธรรมชาติและมีการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 

15.จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 ต่อปี 
16.รายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 10 ต่อปี 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4   การพัฒนาด้านศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

7.การศึกษา การกีฬาเป็นเลิศ 17.ร้อยละของจำนวนนักเรียน 
ที่ได้รับการศึกษา 

ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาถึง
ระดับการศึกษาภาคบังคับ 

18.ร้อยละของจำนวน เด็ก/
เยาวชน/ประชาชน ที่ได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนาด้านการกีฬา 

ร้อยละ 70 

8.ประชาชนเข้าใจเข้าถึง อนุรักษ์ 
สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 
อันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

19.จำนวนกิจกรรมส่งเสริม 
อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 กิจกรรม/ปี 
 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5   การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

9. อนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
และยั่งยืน 

20.ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ 
การจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

ร้อยละ 90 

21.จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับ 
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 

10 ไร่ต่อปี 
 

22.จำนวนกิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

10 กิจกรรมต่อปี 

10. สิ่งแวดล้อมสะอาดไร้มลพิษ 23. ดำเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

ไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ 
ลบ.เมตร 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  การพัฒนาด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

11. ประชาชนก้าวทันโลก IT 24.ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบ
สารสนเทศอย่างทั่วถึง 

ร้อยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ความมั่นคง ปลอดภัยให้กับสังคมเพ่ือให้เกิดสังคมคุณภาพ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามวิถี  

ประชาธิปไตย  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริม พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและพัฒนา 

คุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปการ  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที ่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจชุมชนของดี

ในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 3  ส่งเสริมการท่องเที่ยว   
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 4  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในท้องถิ ่นให้มีความ

ครอบคลุมและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น   
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที ่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื ้นฟู สืบสาน เผยแพร่

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที ่ 2 การสร้างองค์ความรู ้ ปลูกจิตสำนึกในการจัดการ    

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ   

2.6 กลยุทธ์การพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
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       จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ “ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนา
อย่างยั่งยืน”  ตามสภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
ด้านการทำการเกษตรกรรม ผลผลิตจากการทำการเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะเป็น ข้าว  มันฝรั่ง ถั ่วแระ 
ข้าวโพด ลำไย จึงมุ่งส่งเสริมด้านการพัฒนาการเกษตรกรรม และประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนชนเผ่ากะเหรี่ยง 
พูดภาษากะเหรี่ยง จึงมุ่งส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษาควบคู่กับการดำเนินชีวิตตามวิถีชุมชน  
 
นโยบายการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  มีดังนี้ 
 ๑.นโยบายเร่งด่วน 

๑.๑ เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้นำชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาตำบลทุ่งหัวช้างให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 

๑.๒ จัดสำรวจถนนทุกเส้นทางที่มีอยู่เพ่ือดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้คงสภาพพร้อมใช้งาน 
๑.๓ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามเส้นทางหลักทุกหมู่บ้านตามความจำเป็นและเหมาะสม 

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๑.๔ ปรับปรุงการให้บริการเกี่ยวกับการอนุมัติการออกใบอนุญาตของผู้มาติดต่อราชการประเภท

ต่างๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและเป็นการ  
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจการลงทุนมีความเชื่อมั่นและเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ได้อย่างมั่นใจ 

๒. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒.๑ ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรองให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปีรวมถึงถนนสัญจร เพ่ือขนส่งสินค้าทางการเกษตรให้รวดเร็วและปลอดภัย 

๒ .๒ ดำเน ินการก่อสร ้าง พัฒนา ปร ับปร ุง ซ ่อมแซมระบบน้ำประปาบำร ุงร ักษาแหล่งน้ำ               
เพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภค 

๒.๓ ขยายการบริการไฟฟ้าสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนรวมถึงพัฒนาระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

2.4 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำและที่สาธารณะ รวมทั้ งกำจัดขยะมูลฝอยและป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
๓.๑ สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์รวมทั้งส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 
๓.๒ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
๓.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คนใน

ท้องถิ่น 

๒.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
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3.4 ส่งเสริมให้มีการร่วมกลุ่ม/จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ แต่ละกลุ่มในเขตตำบลร่วมกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขตลอดจนกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินการอย่างเป็น
ระบบและสามารถสร้างเครือข่ายร่วมกับตำบลอ่ืนได้ต่อไป 
  ๔. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมสาธารณสุขและกีฬา 

๔.๑ พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพเพ่ือเตรียม
ความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

๔.๒ สนับสนุนค่าพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาให้แก่ เด็ก นักเรียน 
เยาวชนและประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
          4.3 สนับสนุนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทั่วทุกชุมชน 
          ๔ .4 จ ั ด ให ้ม ี สว ั สด ิการสำหร ับผ ู ้ ส ู งอาย ุ  ผ ู ้ พ ิ การ  ผ ู ้ ป ่ วย เอดส ์ ให ้ท ั ่ วถ ึ งท ุกหม ู ่บ ้ าน  
          ๔.5 จัดให้มีการอนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีสำคัญประจำหมู่บ้าน วันสำคัญทางศาสนา 
          ๔.6 เฝ้าระวัง ติดตาม สถานการณ์โรคระบาดและโรคติดต่อที่อาจเกิดข้ึนในเขตตำบลทุ่งหัวช้าง 

๔.7 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนด้านดนตรี และกีฬา ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
๔.8 สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการป้องกันยาเสพติด โดยจัดให้มีสนามกีฬาและจัดการแข่งขันกีฬา

ระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพ่ือเด็ก เยาวชนและประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด 
๔.9 สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเด็กและเยาวชน สตรีแม่บ้าน อสม. อปพร.ภายในตำบลทุ่งหัวช้าง 
๔.10 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาพยาบาล รับ-ส่ง ผู้ป่วยหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
๕.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
๕.๑ รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสร้างจิตสำนึกต่อส่วนรวม

ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรแหล่งน้ำป่าไม้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๒ สนับสนุนการปรับปรุงภมูิทัศน์และทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพที่สวยงามทั้งในองค์กรและใน

เขตพ้ืนที่ 
๕.๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชุมชน 
6.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
๖.๑ จัดบรรยากาศที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นบรรยากาศแห่งการต้อนรับประชาชน

ด้วยการยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจบริการโดยยึดหลัก "การบริการ คือ งานของเรา เข้าถึง  เข้าใจ  พัฒนา" 
๖.๒ เพิ่มทักษะความสามารถของพนักงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

ในการบริการประชาชนให้รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาคและเป็นธรรม 
๖.๓ ปรับปรุง และพัฒนารายได้ในด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
๖.๔ เน้นการบริหารราชการโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น 

โดยการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นรวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๖.๕ เน้นการบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)ประกอบด้วย 

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม สำนึกรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า 
6.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในองค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ของ  อบต. 

ย.4 เมืองแห่งความมั ่นคง มั ่งคั่ง 
ยั่งยืน 

ย.3 เม ืองแห่งค ุณภาพชีว ิต สุข
ภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ย.1 การพัฒนาสังคม และความ
มั่นคง 

ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ
อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
สร้างสรรค ์
ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและ
เกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร 
อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
สร้างสรรค ์  
ย . 3  เ ม ื อ ง แห ่ ง ค ุณภ าพช ี วิ ต  
สุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ย .2 การพ ัฒนาโครงสร ้ า ง
พ้ืนฐาน  

ย.1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี
และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ
อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
สร้างสรรค ์
ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและ
เกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

ย.1 เมืองแห่งวัฒนธรรมความ
หลากหลายและการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในวิถีใหม่ 
ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์  

ย.3 การส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจ การเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

ย.4 เมืองแห่งความมั ่นคง มั ่งคั่ง 
ยั่งยืน 

ย.3 เม ืองแห่งค ุณภาพชีว ิต สุข
ภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ย.4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ย.4 การพัฒนาด้านศึกษา การ
กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

ย.4 เมืองแห่งความมั ่นคง มั ่งคั่ง 
ยั่งยืน 
 

ย . 3  เ ม ื อ ง แห ่ ง ค ุณภ าพช ี วิ ต  
สุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 

ย . 5  ก า ร อ น ุ ร ั ก ษ ์  ฟ ื ้ น ฟู
ท ร ั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

ย.4 เมืองแห่งความมั ่นคง มั ่งคั่ง 
ยั่งยืน 
 

ย.4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ย.6 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ การพัฒนานวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

 

 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 
 
   
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต  
ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis 
 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. การคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านได้อย่าง

สะดวก 
 
 

1. ถนนบางสายในพ ื ้นที่ ชำร ุดทำให ้การคมนาคม          
ไม่สะดวกโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 

2. แสงสว่างไม่เพียงพอ  โดยเฉพาะทางแยกและทางโค้ง  
3. บางครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ 

 
ด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
1. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของรัฐอย่าง

ทั่วถึง 
2. มีวัฒนธรรม  ประเพณีและวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ 

1.โบราณสถานโบราณว ัตถ ุไม ่ได ้ร ับการปร ับปรุง        
ให้สวยงาม 

2.งบประมาณไม ่ เพ ียงพอในการจ ัดงานประเพณี       
ของแต่ละหมู่บ้าน 

 
ด้านเศรษฐกิจ/การเกษตรและการท่องเที่ยว   ด้านเศรษฐกิจ/ การเกษตรและการท่องเที่ยว   
1. มีภูมิทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม 
2. เป็นแหล่งทำการเกษตร 
3. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย เช่น การทอ

ผ้ากะเหรี่ยง,การจักสาน 

1.ขาดการพัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที ่ยว
ภายในตำบล 

2.ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
3.ไม่มีการจัดตั ้งกลุ ่มอาชีพตามที ่ระเบียบกฎหมาย

กำหนด 
  
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 
1. มีโรงพยาบาลตำบลที่ทันสมัย 
2. มี อสม. ครบทุกหมู่บ้าน 

1.ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่ขาดความรู้ 
เกี่ยวกับยาเสพติด,โรคเอดส์,โรคไข้เลือดออก 

2.คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ/ผู้ยากไร้ยังไม่ได้รับการดูแล
เอาใจใส่เท่าที่ควร 

3.น้ำสำหรับบริโภคไม่สะอาดและไมเ่พียงพอ   
4.วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ 
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ด้านการเมือง  การบริหาร ด้านการเมือง  การบริหาร 
1.  มีอิสระในการบริหารจัดการ 
2.  มีงบประมาณในการพัฒนาเป็นของตนเองและ 

ตรวจสอบได ้
3.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบ

ที่ทางราชการกำหนด 

1. งบประมาณการพัฒนามไีม่เพียงพอ 
2. ผู้นำชุมชนขาดความรู้เรื่องอำนาจหน้าที่ของตนในการ

ปฏิบัติงาน 
3. ประชาชนขาดความรู้ความสนใจในด้านการเมือง 

การปกครอง 
ด้านการศึกษา  และการกีฬา ด้านการศึกษา  และการกีฬา 
1. ม ีสถานศ ึกษาระด ับประถมศ ึกษาและมี

การศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตาม
อัธยาศัย 

2. เด็กและเยาวชนให้ความสนใจด้านกีฬา 

1. เยาวชนขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
2. เด็กในวัยเรียนไม่ได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
3. สื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาไม่เพียงพอ 
4. สนามกีฬาประจำหมู ่บ ้านและอุปกรณ์กีฬามีไม่

เพียงพอ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. มีป่าไม้ในพ้ืนที่จำนวนมาก  
2. มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติจำนวนมาก 
 
 

1. แหล่งน้ำในพ้ืนที่ไม่ได้รับการบำรุงรักษาเท่าที่ควร 
2. น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคไม่สะอาด 
3. ขาดการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 
4. บางพ้ืนที่มีน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ 

 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threat) 
1.นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.นโยบายการพัฒนาด้านการลงทุน  การค้าและ

การตลาดและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
3.นโยบายการปรามปราบยาเสพติดและผู ้มี

อิทธิพลอย่างจริงจัง 
4.นโยบายของรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนา  OTOP   
5.นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) การวิจัย และนวัตกรรม 
6.นโยบายท ี ่ด ิน ทร ัพยากรธรรมชาต ิและ

สิ่งแวดล้อม 
7.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
8.พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจาย

อำนาจให้แก ่องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542  ทำให้ท้องถิ ่นมีบทบาทในการ
พัฒนาเพิ่มข้ึน 

1.เด็กและเยาวชนลืมวัฒนธรรมไทย  ชอบเลียนแบบ
วัฒนธรรมตะวันตก ทำให้เกิดปัญหาวัยรุ่นในด้านต่าง ๆ 

2.ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองระดับประเทศ 
3.กฎระเบียบบางประการไม่เอื ้อต่อการประกอบอาชีพ

ท้องถิ่นบางประเภท   
4.ภัยจากการใช้สารเคมี  มีแนวโน้มรุนแรงและแพร่ขยาย

มากขึ้น 
5.ต่างประเทศใช้นโยบายกีดกันทางการค้าสำหรับสินค้า

เกษตร  และนโยบายการค้าเสรีมีผลต่อสินค้าเกษตร 
ทั้งการบริโภคและการส่งออก 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ  (SWOT ANALYSIS) 
จากการศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างในภาพรวมแล้ว ได้นำมา

กำหนดประเด็นต่างๆ  เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง โดยอาศัย
เทคนิค SWOT ANALYSIS  ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) ,จุดอ่อน (Weakess)   ปัจจัยภายในหรือ
สภาวะแวดล้อมในเขตพื้นที่บริหารงาน  และการวิเคราะห์ถึงโอกาส (Opportuniity  และภาวะคุกคามหรือ
ข้อจำกัด (Threat)  ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกหรือสภาวะแวดล้อมภายนอก (Externat Facters)   รายละเอียด
เป็นไปตามตารางการวิเคราะห์   
 
 
 

 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ประเด็นปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  ถนน 
 

 
1.2 ไฟฟ้า 
 
 
 
 
2.ด้านแหล่งน้ำ 
2.1 แหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค 
และการเกษตร  

 
1.1 ถนนบางสายชำรุด  น้ำท่วมขัง ทำให้
การคมนาคม ไม ่สะดวก/ไม ่ปลอดภัย
โดยเฉพาะในฤดูฝน 
 

 1.2 แสงสว่างไม่เพียงพอโดยเฉพาะ
ทางแยก ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและ
บางครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
 
 
 
2.1 ไม่มีฝายน้ำล้นกักเก็บน้ำ และฝาย
บางแห่งชำรุดเสียหาย 
2.2 บ่อบาดาลมีไม่เพียงพอ 
2.3 ประชาชนบางครัวเรือนยังไม่มี
น้ำประปาใช้ 
2.4 แหล่งน้ำตื้นเขิน 
 

 
1.1ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนให ้ ใช ้ ง าน ได ้ สะดวก
ปลอดภัย 
1.2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
1.3 ติดตั ้งไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณจุดเสี่ยง 
1 .4  ขย าย เ ขต ไฟฟ ้ า ใ ห้
ครอบคลุมทุกครัวเรือน   
 
2 . 1  ก ่ อสร ้ าง /ซ ่ อมแซม  
ฝายน้ำล้น                 
2.2 ขุดเจาะบ่อบาดาล   
2.3 ขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน 

3.  ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  
3.2  การจราจรภายในตำบล 
 
 

 
3.1  ประชาชนไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ในเบื ้องต้นกรณีประสบภัย
ต่าง ๆ  
3.2  ประชาชนได้รับอุบัติเหตุตามทาง
แยกทาง ทางโค้ง ขาดความรู้เกี่ยวกับ
การขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎจราจร 

 
3 .1  ให ้ ค ว ามช ่ ว ย เ หลื อ 
ผู ้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ 
อย่างทั่วถึง 
3.2 ติดตั ้งส ัญญาณไฟและ
ป้ายบอกเส้นทางตามทางแยก
ทางโค้งภายในตำบล ให้ความรู้ 
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ปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
3.3 การรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
3.3 ไม ่ม ีส ัญญาณไฟและป ้ายบอก
เส้นทาง 

 

เกี่ยวกับการขับขี่ที ่ถูกต้องตาม 
กฎจราจร 

4.ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว   

4.1  การส่งเสริมอาชีพ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.2 การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
 

4.1  ประชาชนขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 

 

4.2  ประชาชนขาดเงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบอาชีพ 

4.3 ประชาชนมีต้นทุนในการทำการเกษตร
สูงมากเนื่องจากซ้ือปุ๋ยเคมีและยากำจัด
แมลงจำนวนมาก 

4.4 การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ยังมีไม่ เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง  

4.1  ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อาชีพต่าง เๆช่น กลุ่มทอผ้ากี่เอว
,ทอผ้าไหม , จักสาน ฯลฯ 
4.2  เงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพ 
4.3 ส่งเสริมการทำน้ำหมัก
ชีวภาพและผลิตสารชีวภัณฑ์
ในครัวเรือน 
4.4 จัดทำป้ายและสื่อสิ่งพิมพ์
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 

5.  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

  

5.1 โรคไข้เลือดออก 
 
 
5.2 โรคเอดส์ 
 
5.3  โรคระบาดในสัตว์เลี้ยง  

 
 

5.4 อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 

 

5.1 ในช่วงฤดูฝนมีลูกน้ำยุงลายเป็น
จำนวนมากทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก 
 
5.2 ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 
 
5.3 การแพร่ระบาดของโรค 

 
 

5.4 ไม่มีเครื่องวัดความดันและตรวจ
น้ำตาลในหมู่บ้านทำให้ไม่สะดวกในการ
ดูแลสุขภาพเบื้องต้น 

5.1 กำจัดลูกน้ำยุงลายโดย
การพ่นหมอกควันและแจก
ทรายอะเบท 
5.2 รณรงค์ให้ความรู้เกี ่ยวกับ
โรคเอดส์ 
5.3 รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
ในสัตว์เลี้ยง 
5.4  เครื่องวัดความดันและ
เครื ่องตรวจน้ำตาลประจำ
หมู่บ้าน 
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ปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
6.  ด ้ า นกา รศ ึ กษา  ก ี ฬ า
ศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 สื่อการเรียนการสอน  
 

 
 
 

6.1 สื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ไม่เพียงพอ 

 
 
6.1 สนับสนุนสื ่อการเรียนการสอน 
ให้สถานศึกษา 
6.2 อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมของเด็กและเยาวชนในตำบล 
6.3 ก่อสร้างสนามกีฬาเพ่ิมข้ึนและ
ปรับปรุงให้ใช้งานได้ดี พร้อมสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาอย่างต่อเนื่อง  
6.4 ต ้องการให้บ ูรณะปฎิส ังขรณ์
โ บ ร า ณ ส ถ า น แ ล ะ โ บ ร า ณ ว ั ต ถุ  
ให้แข็งแรงและสวยงาม 
6.5 ให้การส่งเสริมและสนับสนุนเงิน
ในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ   

6.2 เด็กและเยาวชน 
 
6.3 สนามกีฬา/อุปกรณ์กีฬา               
 
 
6.4  โ บ ร า ณ ส ถ า น แ ล ะ

โบราณวัตถ ุ
 
6.5 งานประเพณีท้องถิ่น 

 

6.2 เด็กและเยาวชนด้อยคุณธรรม  จริยธรรม 
 
6.3  สนามกีฬาประจำหมู่บ้านมีไม่เพียง
พอที่จะให้บริการประชาชน 
 
6.4 โบราณสถานและโบราณว ัตถุ
ก ่ อสร ้ า งมา เป ็ น เ วลานานขาดการ
บูรณปฏิสังขรณ์ 
6.5 ประชาชนขาดเง ินในการจัดงาน
ประเพณีในแต่ละท้องถิ่น 

7. ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
8.1  ปัญหาขยะมูลฝอย 
 
 
8.2 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
8.3 ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
8.1 ขยะและสิ ่งปฏิกูลในตำบลในแต่ 
ล ะ ว ั น ม ี จ ำ น ว น ม า ก แ ล ะ ไ ม ่ มี  
ที่ทิ้งขยะ 
8.2 ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย 
8.3 หมอกควันและไฟป่า 

 
 
 

8.1 ต ้องการสถานที ่ท ิ ้ งขยะหรือ
เตาเผาขยะท ี ่ถ ูกส ุขล ักษณะและ 
ถังขยะประจำครัวเรือน 
8 . 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.3 จัดทำแนวป้องกันไฟป่า 

8.  ด้านการเมืองการบริหาร
จัดการ 
9.1ประชาชนขาดความรู้  
ในด้านการเมืองการปกครอง 
9.2 อำนาจหน้าที ่ของผ ู ้นำ
ชุมชน 

 
 
9.1  ประชาชนขาดความรู้ในด้าน
การเมืองการปกครอง 
9.2  ผู้นำชุมชนขาดความรู้เรื่องอำนาจหน้าที่
ของตนในการปฏิบัติงาน 

 
 
9.1 ต้องการให้ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
9.2 ต้องการให้เพิ ่มประสิทธิภาพ
ความรู้ของผู้นำชุมชน 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

บริหารทั่วไป 
 

บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 
ในสังกัด
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 
ทุ่งหัวช้าง/
อบจ.ลำพูน/
จังหวัด
ลำพูน/กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

การรักษาความ
สงบภายใน 

สำนักปลัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 

สาธารณสุข สำนักปลัด 
สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการ 
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

สำนักปลัด 
กองสวัสดิการ 

2 การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 

การเศรษฐกิจ 
 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

กองช่าง 

3 การส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
การเกษตรและ 
การท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการ 

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

การเศรษฐกิจ การเกษตร 
 

สำนักปลัด 

4 การพัฒนาด้าน
การศึกษา การกีฬา
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา 
 

กองการศึกษา 

 การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 
 

กองการศึกษา 

ส่วนที่ 3  
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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5 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริหารทั่วไป 
 

การรักษาความ
สงบภายใน 

สำนักปลัด  

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน 
 

สำนักปลัด 

การเศรษฐกิจ การเกษตร 
 

สำนักปลัด 

6 การพัฒนาด้าน
นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

   

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 10 แผนงาน 4 หน่วยงาน 
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แบบ ผ .01

ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 10 300,000
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 620,000 6 620,000 6 620,000 6 620,000 6 620,000 30 3,100,000
1.3 แผนงานสาธารณสุข 5 420,000 5 420,000 5 420,000 5 420,000 5 420,000 25 2,100,000
1.4 แผนงานสังคมสงเคระห์ 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 90,000 6 90,000 6 90,000 6 90,000 6 90,000 30 450,000

รวม 20 1,200,000 20 1,200,000 20 1,200,000 20 1,200,000 20 1,200,000 85 6,000,000
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 39 19,257,000 7 2,443,000 4 3,103,000 6 2,437,949 3 1,343,000 59 28,583,949

รวม 39 19,257,000 7 2,443,000 4 3,103,000 6 2,437,949 3 1,343,000 59 28,583,949
3) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 
การเกษตรและการท่องเท่ียว
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 3 120,000 3 180,000 3 120,000 3 120,000 3 120,000 15 660,000
นันทนาการ
3.3 แผนงานการเกษตร 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

รวม 5 320,000 5 380,000 5 320,000 5 320,000 5 320,000 20 1,660,000

ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 รวม  5  ปีปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ปี ๒๕70
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แบบ ผ .01

ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.1 แผนงานการศึกษา 20 6,793,897 18 6,728,947 17 6,712,947 17 6,712,947 17 6,717,947 89 33,666,685
4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 8 700,000 9 700,000 8 560,000 8 560,000 8 560,000 41 2,520,000

รวม 28 7,493,897 27 7,428,947 25 7,272,947 25 7,272,947 25 7,277,947 130 36,186,685
5) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 5 125,000
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000
5.3 แผนงานการเกษตร 3 340,000 3 340,000 3 340,000 3 340,000 3 340,000 15 1,700,000

รวม 5 385,000 5 385,000 5 385,000 5 385,000 5 385,000 25 1,925,000
6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนวัตกรรม 0 -            - -            - -            - -            - -            0 -            
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมท้ังส้ิน 97 28,655,897 64 11,836,947 59 12,280,947 61 11,615,896 58 10,525,947 319 74,355,634

ปี ๒๕70ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 รวม  5  ปี
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 



 

- 59 -

แบบ ผ.01/1

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 500,000 0 0 1 300,000 2 600,000 3 1,500,000 7 2,900,000
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 53 19,309,434 31 13,336,433 34 14,318,432 29 26,187,231 26 29,305,430 173 102,456,960

รวม 54 19,809,434 31 13,336,433 35 14,618,432 31 26,787,231 29 30,805,430 180 105,356,960

2.ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
2.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 8 77,000 8 77,000 8 77,000 8 77,000 8 77,000 40 385,000

รวม 8 77,000 8 77,000 8 77,000 8 77,000 8 77,000 40 385,000

รวมท้ังหมด 62 19,886,434 39 13,413,433 43 14,695,432 39 26,864,231 37 30,882,430 220 105,741,960

โครงกำรพัฒนำท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำ
หมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน

ปี ๒๕70 รวม  5  ปี

      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ประชาชนในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้รับบริการ ส านักปลัดฯ

อบต.เคล่ือนท่ี บริการสาธารณะเบ้ืองต้น องค์การบริหาร โครงการ ร้อยละ สาธารณะเบ้ืองต้น
อย่างท่ังถึงและมีส่วนร่วม ส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 80 ของกลุ่ม อย่างท่ัวถึง
ในการพัฒนา เป้าหมาย ได้รับ

ความพึงพอใจ
มาก

2 โครงการจิตอาสา 1. เพ่ือสนองพระราชด าริ ประชาชนในเขต 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    จ านวนผู้เข้าร่วม เกิดจิตอาสาแก่ ส านักปลัด
"เราท าดี ด้วยหัวใจ" พระบาทสมเด็จ อบต. ทุ่งหัวช้าง โครงการร้อยละ ประชาชน

พระเจ้าอยู่หัว 80 จากกลุ่ม
2. เพ่ือปลูกฝังจิตอาสาให้ เป้าหมาย ได้รับ
แก่ประชาชน ความพึงพอใจ

มาก

2 2 2 2 2
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม้ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

รวมจ านวนโครงการแผนงานบริหารงานท่ัวไป
รวมงบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการป้องกันและ 1.เพ่ือลดจ านวนการเกิด จัดต้ังด่านชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ไม่มีอุบัติเหตุ 1.จ านวนอุบัติเหตุลดลง ส านักปลัดฯ

ลดอุบัติเหตุทางถนน อุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพ้ืนท่ี 2.ประชาชนได้รับการ
3.เพ่ือให้ประชาชนมีความ และสงกรานต์ ช่วยเหลือได้ทันท่วงที
ปลอดภัยในชีวิตและ ไม่น้อยกว่า 1 จุด
ทรัพย์สิน

2 โครงการฝึกอบรม เพ่ือให้มีอปพร.ท่ีมี สมาชิก อปพร. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อปพร.ท่ีเข้ารับ มีอปพร. ท่ีมีความรู้ ส านักปลัดฯ
อปพร.(หลักสูตรจัดต้ัง) ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ อบต.ทุ่งหัวช้าง การฝึกอบรม ความเข้าใจ มีทักษะ

ความช านาญในการ จ านวน 30 คน ร้อยละ 80 ความช านาญในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีป้องกันและ ของเป้าหมาย ปฏิบัติหน้าท่ีป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย บรรลุวัตถุ บรรเทาสาธารณภัย

ประสงค์ของ
โครงการ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม้ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

วัตถุประสงค์

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ท่ี โครงการ
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการฝึกอบรม เพ่ือให้ อปพร. มี สมาชิก อปพร. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีอปพร.ท่ีเข้า อปพร.มีความรู้ ส านักปลัดฯ

อปพร.(หลักสูตร ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ อบต.ทุ่งหัวช้าง ร่วมฝึกอบรม ความเข้าใจ มีทักษะ
ทบทวน) ความช านาญในการ จ านวน 30 คน ร้อยละ 80 ความช านาญในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีป้องกันและ ของเป้าหมาย ปฏิบัติหน้าท่ีป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย บรรลุวัตถุ บรรเทาสาธารณภัย
มากข้ึน ประสงค์ของ มากข้ึน

โครงการ

4 โครงการพัฒนา เพ่ือให้ อปพร.มีความรู้ จัดฝึกอบรมให้แก่ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  อปพร.มีความรู้ ส านักปลัดฯ
ศักยภาพ อปพร. ความเข้าใจในบทบาท อปพร.อบต.ทุ่งหัวช้าง โครงการ ร้อยละ ความเข้าใจในบทบาท

หน้าท่ี และสามารถปฏิบัติ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 80 ของกลุ่ม หน้าท่ี และสามารถ
ภารกิจ ท้ังภาควิชาการ จ านวน 50 คน เป้าหมาย ปฏิบัติภารกิจท้ังภาค
และภาคปฏิบัติ ได้อย่างมี บรรลุวัตถุ วิชาการและภาค
ประสิทธิภาพ ประสงค์ของ ปฏิบัติได้อย่างมี

โครงการ ประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม้ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน



 

- 63 -
แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ส านักปลัดฯ

ปฏิบัติการจิตอาสา จิตอาสาภัยพิบัติประจ า จ านวน 50 คน ของผู้เข้าร่วม ภัยพิบัติ มีความรู้
ภัยพิบัติ อบต.ทุ่งหัวช้าง ได้มีความรู้ อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการ

ความเข้าใจในการจัดการ ความเข้าใจ จัดการสาธารณภัย
สาธารณภัย ระบบัญชาการ ในการจัดการ ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ สาธารณภัย เหตุการณ์

ดีมาก

6 โครงการช่วยเหลือ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ประชาชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้ประสบสาธารณภัย ส านักปลัดฯ
ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ประสบสาธารณภัย  อบต. ทุ่งหัวช้าง ผู้ได้รับความ ได้รับความช่วยเหลือ

ช่วยเหลือ ได้รับ อย่างท่ัวถึงและมี
ความพึงพอใจ คุณภาพชีวิตดีข้ึน
มาก

6 6 6 6 6
620,000 620,000 620,000 620,000 620,000

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

โครงการ วัตถุประสงค์

รวมจ านวนโครงการแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม้ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

ท่ี

รวมงบประมาณแผนงานการรักษาความสงบภายใน



 

- 64 -
แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสัตว์ปลอดโรค 1.เพ่ือให้สุนัข แมว ได้รับ -สุนัขและแมวในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.ร้อยละ 80 ไม่เกิดโรคพิษสนัขบ้า ส านักปลัดฯ

คนปลอดภัย จากโรค การฉีดวัคซีนป้องกันโรค องค์การบริหาร ของสนัขและแมว ในพ้ืนท่ี
พิษสุนัขบ้า พิษสุนัขบ้า ส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง ได้รับวัคซีนตาม

2.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน1,300ตัว/ปี เป้าหมาย
 ท าการฉีดวัคซีนป้องกัน -ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 2.ผู้เข้าร่วมฝึก

โรคพิษสุนัขบ้าได้ ท่ีจะท าการฉีดวัคซีน อบรมท่ีจะท าการ
3.เพ่ือลดความเส่ียงของโรค ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกัน
พิษสุนัขบ้า ท้ังในคนและสัตว์  จ านวน  45  คน โรคพิษสุนัขบ้า 
4.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  45  คน
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
โรคพิษสุนัขบ้าและดูแลสัตว์
อย่าง ถูกต้อง รวมถึงมีความ
รับผิดชอบต่อสัตว์เล้ียง
ของตน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม้ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

1.3 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



 

- 65 -
แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการป้องกัน ๑.เพ่ือป้องกันการต้ังครรภ์ นักเรียนช้ันมัธยมต้น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กลุ่มเป้าหมาย 1.อัตราการต้ังครรภ์ ส านักปลัดฯ

การมีเพศสัมพันธ์ และมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย ของโรงเรียนในเขต ร้อยละ 80 และมีเพศสัมพันธ์
และการต้ังครรภ์ อันควร อบต.ทุ่งหัวช้าง มีความรู้ระดับ ก่อนวัยอันควรลดลง
ก่อนวัยอันควร ๒.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 60 คน ดีมาก 2.กลุ่มเป้าหมาย

 มีความรู้ความเข้าใจและ มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถป้องกันตนเอง และสามารถป้องกัน
จากการต้ังครรภ์ ตนเองจากการต้ังครรภ์
ก่อนวัยอันควรและ ก่อนวันอันควร และโรค
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ติดต่อการระบาดทาง

เพศสัมพันธ์
3 โครงการป้องกันและ 1. เพ่ือป้องกันการป่วยด้วย ประชาชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่มีการรายงาน ไม่มีผู้ป่วย หรือตาย ส านักปลัดฯ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกในเขตพ้ืนท่ี  อบต. ทุ่งหัวช้าง โรคไข้เลือดออก ด้วยโรคไข้เลือดออก
2. เพ่ือกระตุ้นการมีส่วน
ของชุมชนในระดับหมู่บ้าน

 ให้เกิดความเข้าใจและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา
โรคไข้เลือดออก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1.3 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม้ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



 

- 66 -
แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการพัฒนา 1. เพ่ือให้ อสม. มีความรู้ อสม. ในเขตพ้ืนท่ี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อสม. เข้าร่วม 1.อสม.มีความรู้ใน ส านักปลัด

ศักยภาพอาสาสมัคร ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี อบต. ทุ่งหัวช้าง และ โครงการ ร้อยละ บทบาทหน้าท่ี การ
สาธารณสุขประจ า การปฏิบัติงาน ด้านการ ผู้เก่ียวข้อง  จ านวน 80 ของ ปฏิบัติงานมากข้ึน
หมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 50  คน เป้าหมาย 2. เกิดนวัตกรรมท่ีมา

การรักษา และการฟ้ืนฟู บรรลุวัตถุประสงค์ จากการร่วมคิดอย่าง
สมรรถภาพเบ้ืองต้น ของโครงการ มีส่วนร่วมของ อสม.
2. เพ่ือศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้ท่ีมีนวัตกรรม ศักยภาพ
และเป็นแหล่งสถานท่ีศึกษา
ดูงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม้ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
1.3 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



 

- 67 -
แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการป้องกันโรค 1.เพ่ือให้เครือข่ายป้องกัน ฝึกอบรม บุคลากร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.กลุ่มเป้าหมาย 1.มีเครือข่ายป้องกัน ส านักปลัดฯ

และระงับโรคติดต่อ ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ด้านสาธารณสุข, ร้อยละ 80 ควบคุมโรคติดต่อ
2. ประชาชนมีความรู้ ผู้น าชุมชน , มีความรู้ในระดับ 2. อัตราการป่วย จาก
และมีศักยภาพในการเฝ้า และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ดีมาก โรคติดต่อลดลง

 ระวัง  ป้องกัน ควบคุมโรค จ านวน 50 คน 2. เกิดเครือข่าย
ติดต่อ แจ้งข่าว ป้องกัน ควบคุม
รายงานเหตุการณ์ท่ีผิดปกติ โรคติดต่อ ใน
ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนได้อย่าง หมู่บ้าน ท้ัง 8
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หมู่บ้าน
3.เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้
การด าเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกัน  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่  ผู้น าชุมชน อาสา
สมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน

5 5 5 5 5
420,000 420,000 420,000 420,000 420,000

รวมจ านวนโครงการแผนงานสาธารณสุข
รวมงบประมาณแผนงานสาธารสุข

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

งบประมาณ
1.3 แผนงานสาธารณสุข

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม้ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



 

- 68 -
แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสงเคราะห์ 1.เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทา ผู้ประสบปัญหา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ท่ีได้รับ กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับ กอง

ประชาชน ความเดือดร้อนของประชาชน ทางสังคม การช่วยเหลือ การช่วยเหลือ สวัสดิการฯ
2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความเป็นอยู่ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
ของประชาชน ท่ีดีข้ึน 

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

รวมจ านวนโครงการแผนงานสังคมสงเคราะห์
รวมงบประมาณแผนงานสังคมสงเคราะห์

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ
ท่ี โครงการ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม้ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

วัตถุประสงค์



 

- 69 -
แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีความ จัดอบรมให้ความรู้ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัดฯ

การเรียนรู้การเมือง รู้ความเข้าใจเก่ียวกับ แก่ประชาชน ร้อยละ 80 ความเข้าใจเก่ียวกับ
การปกครองในระบอบ การเมือง  การปกครอง จ านวน 50 คน มีความรู้ระดับ การเมืองการปครอง
ประชาธิปไตย ในระบบประชาธิปไตย ดีมาก ในระบอบประชาธิปไตย

มากข้ึน

2 โครงการส่งเสริม เพ่ือสร้างความรู้ จัดอบรมให้ความรู้ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนสามารถ ส านักปลัดฯ
ความรู้ด้านกฎหมาย ความเข้าใจเก่ียวกับ แก่ประชาชน ร้อยละ 80 น าความรู้มาประยุกต์
และกระบวนการ กฎหมายและกระบวนการ จ านวน 50 คน มีความรู้ระดับ ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
ยุติธรรม ยุติธรรม ดีมาก

3 โครงการพัฒนาสตรี เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง จัดฝึกอบรมให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มเป้าหมาย สถาบันครอบครัวเกิด กอง
และเสริมสร้างความ ของสถาบันครอบครัว ความรู้แก่กลุ่มสตรี ร้อยละ 80 ความเข้มแข็งและ สวัสดิการฯ
เข้มแข็งของครอบครัว และสมาชิกใน มีความรู้ระดับ ย่ืงยืน

ครอบครัว  จ านวน ดีมาก
50  คน

ท่ี

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม้ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

งบประมาณ
โครงการ



 

- 70 -
แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการจัดประชุม 1.เพ่ือสร้างกระบวนการ ประชาชน  ในเขต 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

ประชาคมท้องถ่ิน มีส่วนร่วมของประชาชน อบต.ทุ่งหัวช้าง โครงการร้อยละ ในการพัฒนาท้องถ่ิน
2.เพ่ือรับทราบปัญหา/ 60 ของกลุ่ม
ความต้องการของประชาชน เป้าหมาย
และน ามาก าหนดเป็น
แนวทางในการพัฒนา
ท้องถ่ิน

5 โครงการป้องกันและ เพ่ือรณรงค์ป้องกันการ จัดฝึกอบรมให้แก่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กลุ่มเป้าหมาย ไม่มีผู้เสพ  ผู้ค้า ส านักปลัดฯ
แก้ไขปัญหายาเสพติด แพร่กระจายของยาเสพติด เด็ก/เยาวชน/ ร้อยละ 80 ยาเสพติดในพ้ืนท่ี

และกระตุ้นให้ประชาชน ประชาชน มีความรู้ระดับ
เกิดความตระหนักและ จ านวน 50 คน ดีมาก
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม้ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา



 

- 71 -
แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการสนับสนุน 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 คณะกรรมการ 1. สภาเด็กและเยาวชน กอง

กิจกรรมสภาเด็กและ การด าเนินกิจการสภาเด็ก แก่สภาเด็กและ สภาเด็กและ มีการบริหารจัดการ สวัสดิการฯ
เยาวชน และเยาวชน เยาวชน ในเขตพ้ืนท่ี เยาวชนเข้าใจ ท่ีเข้มแข็ง

2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ อบต.ทุ่งหัวช้าง ในบทบาทหน้าท่ี 2.เด็กและเยาวชน
ของเด็กและเยาวชน ของตนเอง ได้พัฒนาศักยภาพ

ในระดับดีมาก ของตน เอง

6 6 6 6 6
90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

20 20 20 20 20
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 1

รวมงบประมาณแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวมจ านวนโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 1

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม้ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

รวมจ านวนโครงการแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง



 

- 72 -
แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุง เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนา ปรับปรุงศูนย์พัฒนา 150,000 ปริมาณงานท่ี มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก ให้มีมาตรฐาน เด็กเล็กให้ได้ แล้วเสร็จ ท่ีได้มาตรฐาน
บ้านหัวขัว มาตรฐาน จ านวน และได้มาตรฐาน

1 แห่ง

2 โครงการปรับปรุง เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนา ปรับปรุงศูนย์พัฒนา 150,000 ปริมาณงานท่ี มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก ให้มีมาตรฐาน เด็กเล็กให้ได้ แล้วเสร็จ ท่ีได้มาตรฐาน
บ้านดอยวงค์ มาตรฐาน จ านวน และได้มาตรฐาน

1 แห่ง

โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

ท่ี

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี



 

- 73 -
แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการปรับปรุง เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนา ปรับปรุงศูนย์พัฒนา 150,000 ปริมาณงานท่ี มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก ให้มีมาตรฐาน เด็กเล็กให้ได้ แล้วเสร็จ ท่ีได้มาตรฐาน
บ้านสัญชัย มาตรฐาน จ านวน และได้มาตรฐาน

1 แห่ง

4 โครงการปรับปรุง เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนา ปรับปรุงศูนย์พัฒนา 150,000 ปริมาณงานท่ี มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก ให้มีมาตรฐาน เด็กเล็กให้ได้ แล้วเสร็จ ท่ีได้มาตรฐาน
บ้านหนองผ า มาตรฐาน จ านวน และได้มาตรฐาน

1 แห่ง

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ
งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

วัตถุประสงค์



 

- 74 -
แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการปรับปรุง เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนา ปรับปรุงศูนย์พัฒนา 150,000 ปริมาณงานท่ี มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก ให้มีมาตรฐาน เด็กเล็กให้ได้ แล้วเสร็จ ท่ีได้มาตรฐาน
บ้านโป่งแดง มาตรฐาน จ านวน และได้มาตรฐาน

1 แห่ง

6 โครงการปรับปรุง เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนา ปรับปรุงศูนย์พัฒนา 150,000 ปริมาณงานท่ี มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก ให้มีมาตรฐาน เด็กเล็กให้ได้ แล้วเสร็จ ท่ีได้มาตรฐาน
บ้านแม่ปันเดง มาตรฐาน จ านวน และได้มาตรฐาน

1 แห่ง

7 โครงการปรับปรุง เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนา ปรับปรุงศูนย์พัฒนา 150,000 ปริมาณงานท่ี มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก ให้มีมาตรฐาน เด็กเล็กให้ได้ แล้วเสร็จ ท่ีได้มาตรฐาน
บ้านสันดอนมูล มาตรฐาน จ านวน และได้มาตรฐาน

1 แห่ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง



 

- 75 -
แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการก่อสร้างถนน  เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 200,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างสะดวกและปลอดภัย เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย
สายกลางบ้านเร่ิมจาก กว้าง 4 เมตร และได้มาตรฐาน
หัวบ้าน หมู่ท่ี 6 ยาว 73.50 เมตร 
บ้านแม่ปันเดง หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
294 ตารางเมตร

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง



 

- 76 -
แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการจัดท า เพ่ือใช้น่ังชมกีฬาและ จัดท าอัฒจรรย์ 76,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนได้รับความ กองช่าง

อัฒจรรย์ สนามกีฬา กิจกรรมต่าง ๆ ขนาดกว้าง แล้วเสร็จ สะดวกในการชมกีฬา
บ้านดอยวงค์ หมู่ 12 2 เมตร ยาว 2 เมตร และได้มาตรฐาน และกิจกรรมต่าง ๆ

สูง 2 เมตร  จ านวน
10  ตัว

10 โครงการจัดหา เพ่ือให้มีน้ าท่ีสะอาด จัดหาถังกรองน้ า 99,000 ถังกรองน้ า ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ถังกรองน้ าประจ า ในการอุปโภค-บริโภค จ านวน 3 ถัง ขนาด ท่ีได้มาตรฐาน สะอาด ใช้ในการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 อย่างเพียงพอ Ø 0.80 ม.x 1.20 ม. อุปโภค-บริโภค
บ้านสันดอนมูล ท่อน้ า PVC เข้า - ออก เพียงพอ

ขนาด 2 น้ิว
11 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนน 188,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างสะดวกและปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย
สายซอย นายธงชัย ขนาดกว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน
อ่อนใจ ม.4 บ้านหัวขัว ยาว 110 เมตร

หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี



 

- 77 -
แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ไม่น้อยกว่า 330 
ตารางเมตร

12 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนน 289,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ กองช่าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างสะดวกและปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย
สายซอย นายวิชัย ขนาดกว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน
ต๋ันตะนะ  หมู่ 4 ยาว 170 เมตร
บ้านหัวข้ว หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 510 
ตารางเมตร

13 โครงการจัดหา เพ่ือให้มีน้ าท่ีสะอาด จัดหาถังกรองน้ า 99,000 ถังกรองน้ า ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ถังกรองน้ าประจ า ในการอุปโภค-บริโภค จ านวน 3 ถัง ขนาด ท่ีได้มาตรฐาน สะอาด ใช้ในการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 อย่างเพียงพอ Ø 0.80 ม.x 1.20 ม. อุปโภค-บริโภค
บ้านโป่งแดง ท่อน้ า PVC เข้า - ออก เพียงพอ

ขนาด 2 น้ิว

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนน 103,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างสะดวกและปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย
สายซอย นายนุพอ ขนาดกว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน
ซาแก้ว  ม. 9 ยาว 60 เมตร
บ้านดง หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 180
ตารางเมตร

15 โครงการจัดหา เพ่ือให้มีน้ าท่ีสะอาด จัดหาถังกรองน้ า 99,000 ถังกรองน้ า ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ถังกรองน้ าประจ า ในการอุปโภค-บริโภค จ านวน 3 ถัง ขนาด ท่ีได้มาตรฐาน สะอาด ใช้ในการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 อย่างเพียงพอ Ø 0.80 ม.x 1.20 ม. อุปโภค-บริโภค
บ้านหนองผ า ท่อน้ า PVC เข้า - ออก เพียงพอ

ขนาด 2 น้ิว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



 

- 79 -
แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนน 340,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างสะดวกและปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย
สายซอย นายปุ๊ด ขนาดกว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน
ต๋ันตะนะ  หมู่ 9 ยาว 200  เมตร
บ้านดง หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 600
ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  



 

- 80 -
แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนน 300,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างสะดวกและปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย
สายซอย ใจบ้าน ขนาดกว้าง 4 เมตร และได้มาตรฐาน
ลพ.ก.41058 ยาว 133  เมตร
หมู่ท่ี 6 หนา 0.15 เมตร
บ้านแม่ปันเดง ไหล่ทางลูกรังกว้าง

ข้างละ 0.25 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 532
ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



 

- 81 -
แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนน 103,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างสะดวกและปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย
สายซอย นางสายทอง ขนาดกว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน
ใต้ตา ลพ.ก.41056 ยาว 60  เมตร
หมู่ท่ี 6 หนา 0.15 เมตร
บ้านแม่ปันเดง ไหล่ทางลูกรังกว้าง

ข้างละ 0.25 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 180
ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



 

- 82 -
แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนน 710,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างสะดวกและปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย
สายซอย นายค าลัย ขนาดกว้าง 4 เมตร และได้มาตรฐาน
ค าแก้ง ลพ.ก.41055 ยาว  315  เมตร
หมู่ท่ี 5 บ้านโป่งแดง หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,260
ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



 

- 83 -
แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนน 340,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างสะดวกและปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย
สายซอย นายเมธา ขนาดกว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน
ใจมา ลพ.ก.41047 ยาว  200  เมตร
หมู่ท่ี 5 บ้านโป่งแดง หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 600
ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ



 

- 84 -
แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนน 255,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างสะดวกและปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย
สายซอย นายมูล ขนาดกว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน
นะกาลัง ยาว  150  เมตร
หมู่ท่ี 5 บ้านโป่งแดง หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450
ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



 

- 85 -
แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนน 492,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างสะดวกและปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย
สายซอย นายจันทร์ ขนาดกว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน
ปันไก่ ลพ.ก.41070 ยาว  290 เมตร
หมู่ท่ี 11 หนา 0.15 เมตร
บ้านสันดอนมูล ไหล่ทางลูกรังกว้าง

ข้างละ 0.25 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 870
ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



 

- 86 -
แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการเสริมผิว เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ เสริมผิวลาดยาง 720,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ กองช่าง

ลาดยางแอสฟัลติก อย่างสะดวกและปลอดภัย แอสฟัลติกคอนกรีต แล้วเสร็จ และ ปลอดภัย
คอนกรีต สายซอย 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ได้มาตรฐาน
ลพ.ก.41040 หมู่ 10 ยาว  430 เมตร
บ้านหนองผ า หนา 0.05 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,720
ตารางเมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



 

- 87 -
แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงการเสริมผิว เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ เสริมผิวลาดยาง 402,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ กองช่าง

ลาดยางแอสฟัลติก อย่างสะดวกและปลอดภัย แอสฟัลติกคอนกรีต แล้วเสร็จ และ ปลอดภัย
คอนกรีต สายซอย 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ได้มาตรฐาน
หมู่ 12 บ้านดอยวงค์ ยาว  240 เมตร

หนา 0.05 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 960
ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  



 

- 88 -
แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 200,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างสะดวกและปลอดภัย เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย
ซอยบ้านนายลอยพอ กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน
หัวยาว  หมู่ท่ี 5 ยาว 200 เมตร 
บ้านโป่งแดง หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
600 ตารางเมตร

26 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 100,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างสะดวกและปลอดภัย เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย
ซอยบ้านนายสมดา กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน
ค าอ่อน หมู่ท่ี 9 ยาว 48 เมตร 
บ้านดง หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
144 ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

ท่ี

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี



 

- 89 -
แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 460,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างสะดวกและปลอดภัย เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย
สายบ้านนายดูปุ้ด กว้าง 4 เมตร และได้มาตรฐาน
ใจแก้ว หมู่ท่ี 11 ยาว 200 เมตร 
บ้านสันดอนมูล หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
800 ตารางเมตร

28 โครงการก่อสร้างศาลา เพ่ือให้มีสถานท่ีประกอบ ก่อสร้างศาลาอเนก 180,000  ปริมาณงานท่ี สืบสานวัฒนธรรม กองช่าง
อเนกประสงค์ ประจ า พิธีกรรมทางศาสนา ประสงค์ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ประเพณีท้องถ่ิน
สุสานบ้านสัญชัย ขนาดกว้าง 4 เมตร และได้มาตรฐาน
หมู่ท่ี 7 บ้านสัญชัย ยาว 6 เมตร

จ านวน 1 หลัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



 

- 90 -
แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
29 โครงการขุดเจาะ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาล 245,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ า กองช่าง

บ่อบาดาล  หมู่ท่ี 5 อุปโภค- บริโภค  ท่ีได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง แล้วเสร็จ อุปโภค-บริโภค
บ้านโป่งแดง มาตรฐานอย่างเพียงพอ 4 น้ิว ลึก 43-100 และได้มาตรฐาน ท่ีได้มาตรฐานอย่าง

เมตร จ านวน 1 บ่อ เพียงพอ

30 โครงการขุดลอก เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ ขุดลอกคลองส่งน้ า 90,000    ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง
คลองส่งน้ าห้วยแม่ล้ี การเกษตรอย่างเพียงพอ ห้วยแม่ล้ี ขนาดกว้าง ด าเนินการแล้ว การเกษตรอย่าง
หมู่ 5  บ้านโป่งแดง 1.5 เมตร ลึก 1.5 เสร็จและได้ อย่างเพียงพอ

เมตร  ยาว 1,000 มาตรฐาน
เมตร

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  



 

- 91 -
แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
31 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 200,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างสะดวกและปลอดภัย เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย
สายทุ่งหนองบัว กว้าง 4 เมตร และได้มาตรฐาน
ลพ.ถ.41032 ยาว 200 เมตร 
หมู่ท่ี 5 บ้านโป่งแดง หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
800 ตารางเมตร

32 โครงการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันอุปกรณ์กีฬา ก่อสร้างแผงก้ันสนาม 345,000  ปริมาณงานท่ี อุปกรณ์กีฬา ไม่ออก กองช่าง
แผงก้ันสนามกีฬา ออกนอกสนามกีฬา ขนาดยาว แล้วเสร็จ นอกสนามกีฬา
ดอยวงค์ หมู่ 12 75 เมตร สูง 4 เมตร และได้มาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



 

- 92 -
แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 100,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างสะดวกและปลอดภัย เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย
สายบ้านนาย สีธรรม กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน
จันทร์ค า หมู่ท่ี 4 ยาว 50 เมตร 
บ้านหัวขัว หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
150 ตารางเมตร

34 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างฝาย คสล. 300,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
ฝาย คสล.ทางเข้าอ่าง ในการท าเกษตร ขนาดกว้าง 2 เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในการเกษตรอย่าง
เก็บน้ าแม่ปันเดง อย่างเพียงพอ ลึก 1.5 เมตร และได้มาตรฐาน เพียงพอ
หมู่ท่ี 6 บ้านแม่ปันเดง ยาว 15 เมตร

งบประมาณ
ท่ี โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
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แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
35 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 460,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างสะดวกและปลอดภัย เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย
ซอย 1 บ้านนางดา กว้าง 4 เมตร   และได้มาตรฐาน
โปธิวัน ถึงบ้าน ยาว 200 เมตร 
นายเสาร์ย่ี ค าแปง หนา 0.15 เมตร 
หมู่ท่ี 9 บ้านดง หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

800 ตารางเมตร

36 โครงการขุดเจาะ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาล 245,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ า กองช่าง
บ่อบาดาล หมู่ท่ี 6 อุปโภค- บริโภค ท่ีได้ ขนาด แล้วเสร็จ อุปโภค-บริโภค ท่ีได้
บ้านแม่ปันเดง มาตรฐานอย่างเพียงพอ เส้นผ่าศูนย์กลาง และได้มาตรฐาน มาตรฐานอย่างเพียงพอ

4 น้ืว ลึก 43-100 
เมตร จ านวน 1 บ่อ

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
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แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
37 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 230,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างสะดวกและปลอดภัย เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย
ซอยบ้านนางสุนีย์ กว้าง 4 เมตร และได้มาตรฐาน
ปัญญาแดง   หมู่ท่ี 6 ยาว 100 เมตร
บ้านแม่ปันเดง หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
400 ตารางเมตร

38 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 100,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างสะดวกและปลอดภัย เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย
สายบ้านนายสวน จุนุ กว้าง 4 เมตร และได้มาตรฐาน
หมู่ท่ี 6 บ้านแม่ปันเดง ยาว 50 เมตร

หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
200 ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
39 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 100,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างสะดวกและปลอดภัย เสริมเหล็ก กว้าง 3 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย
สายบ้านนายอินเรือน เมตร ยาว 50 เมตร และได้มาตรฐาน
สุต๋า หมู่ท่ี 10 หนา 0.15 เมตร
บ้านหนองผ า หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

150 ตารางเมตร

24 6 2 5 2
5,865,000 1,275,000 545,000 1,388,949 200,000

21 6 2 5 2
5,865,000 1,275,000 545,000 1,388,949 200,000

รวมจ านวนโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 2

รวมงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวมจ านวนโครงการแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพต่างๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพมีความ กอง

กลุ่มอาชีพ อาชีพแก่ประชาชน ในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง ท่ีได้ด าเนินการ เข้มแข็งและ สวัสดิการฯ
ไม่น้อยกว่า 5 มีรายได้เพ่ิมข้ึน

กลุ่ม /ปี

1 1 1 1 1
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.1 เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีใหม่,ย.3 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์

3. ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร  และการท่องเท่ียว

ท่ี

ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์,ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

รวมจ านวนโครงการแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวมงบประมาณแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงาน เพ่ือส่งเสริมและประชา จัดกิจกรรมปีละ 40,000 ร้อยละ 80 ของ ได้ประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา

เทศกาลล าไยและ สัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์  1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมงาน ผลิตภัณฑ์ของดี
ของดีเมืองล าพูน ของดีเมืองล าพูน ได้รับความ เมืองล าพูนให้รู้จัก

พึงพอใจมาก แพร่หลาย

2 โครงการจัดงาน เพ่ือส่งเสริมและประชา อปท.ในอ าเภอ 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของ ได้ประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหัวช้าง
เทศกาลล าไยและ สัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ ทุ่งหัวช้าง จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมงาน ผลิตภัณฑ์ของดี อบต.บ้านปวง
ของดีเมืองล าพูน ของดีเมืองล าพูน ปีละ 1 คร้ัง ได้รับความ เมืองล าพูนให้รู้จัก อบต.ตะเคียนปม

พึงพอใจมาก แพร่หลาย

3 โครงการจัดงาน เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ศิลป จัดกิจกรรมปีละ 100,000 ร้อยละ 80 ของ มีการอนุรักษ์ศิลป กองการศึกษา
พระนางจามเทวี วัฒนธรรมและส่งเสริม  1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมงาน วัฒนธรรมประเพณีและ
และงานกาชาด การท่องเท่ียวจังหวัดล าพูน ได้รับความ ส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดล าพูน พึงพอใจมาก จังหวัดล าพูน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.1 เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีใหม่,ย.3 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์,ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

งบประมาณ

3. ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร  และการท่องเท่ียว
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการจัดงาน เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ศิลป อปท.ในอ าเภอ 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของ มีการอนุรักษ์ศิลป ทต.ทุ่งหัวช้าง

พระนางจามเทวี วัฒนธรรมและส่งเสริม ทุ่งหัวช้าง จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมงาน วัฒนธรรมประเพณีและ อบต.บ้านปวง
และงานกาชาด การท่องเท่ียวจังหวัดล าพูน ปีละ 1 คร้ัง ได้รับความ ส่งเสริมการท่องเท่ียว อบต.ตะเคียนปม

จังหวัดล าพูน พึงพอใจมาก จังหวัดล าพูน

5 โครงการจัดงาน เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมปีละ 40,000 ร้อยละ 80 ของ มีการอนุรักษ์ศิลป กองการศึกษา
ประเพณีสรงน้ า และส่งเสริมการท่องเท่ียว  1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมงาน วัฒนธรรมประเพณีและ
พระบรมธาตุหริภุญชัย จังหวัดล าพูน ได้รับความ ส่งเสริมการท่องเท่ียว

พึงพอใจมาก จังหวัดล าพูน

6 โครงการจัดงาน เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อปท.ในอ าเภอ 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของ มีการอนุรักษ์ศิลป ทต.ทุ่งหัวช้าง
ประเพณีสรงน้ า และส่งเสริมการท่องเท่ียว ทุ่งหัวช้าง จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมงาน วัฒนธรรมประเพณีและ อบต.บ้านปวง
พระบรมธาตุหริภุญชัย จังหวัดล าพูน ปีละ 1 คร้ัง ได้รับความ ส่งเสริมการท่องเท่ียว อบต.ตะเคียนปม

พึงพอใจมาก จังหวัดล าพูน

3 3 3 3 3
120,000 180,000 120,000 120,000 120,000

3. ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร  และการท่องเท่ียว
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์,ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.1 เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีใหม่,ย.3 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

รวมจ านวนโครงการแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวมงบประมาณผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขับเคล่ือน 1.เพ่ือส่งเสริมการ จัดฝึกอบรมเร่ือง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนสามารถน า ส านักปลัด

การด าเนินชีวิต ชีวิตตามหลักปรัชญา ปรัชญาเศรษฐกิจ โครงการร้อยละ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พอเพียง ให้แก่ 80 มีความ พอเพียงมาประยุกต์
เศรษฐกิจพอเพียง พระราชด าริฯ ประชาชน  ผู้น าชุมชน พึงพอใจมาก ใช้ในการด าเนินชีวิต

2. เพ่ือน้อมร าลึกใน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ประจ าวันได้
พระมหากรุณาธิคุณ จ านวน 50 คน
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดช มหาราช 
บรมนาถบพิตรรัชกาลท่ี 9 

1 1 1 1 1
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -

5 5 5 5 5
320,000 380,000 320,000 320,000 320,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์,ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

รวมจ านวนโครงการแผนงานการเกษตร
รวมงบประมาณแผนงานการเกษตร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.1 เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีใหม่,ย.3 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร  และการท่องเท่ียว

โครงการ

3.3 แผนงานการเกษตร

ท่ี วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 3
รวมจ านวนโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอาหารเสริม เพ่ือให้เด็กได้รับประทาน นักเรียนศูนย์พัฒนา 1,867,494 1,867,494 1,867,494 1,867,494 1,867,494 จ านวนนักเรียน นักเรียนมีโภชนาการท่ีดี กองการศึกษา

(นม)ระดับก่อนวัยเรียน อาหารเสริม(นม)ตามหลัก เด็กเล็กและนักเรียน ท่ีได้รับอาหาร
และระดับประถมศึกษา โภชนาการ ระดับประถมศึกษา เสริม(นม)

ในเขตอบต.ทุ่งหัวช้าง ร้อยละ 100

2 โครงการสนับสนุน 1.เพ่ือให้นักเรียนได้ นักเรียนศูนย์พัฒนา 1,038,253 1,038,253 1,038,253 1,038,253 1,038,253 จ านวนนักเรียน 1.เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายการบริหาร รับประทานอาหารกลางวัน เด็กเล็กในเขต อบต. ศูนย์พัฒนา อาหารอย่างเพียงพอ
สถานศึกษา ตามหลักโภชนาการ ทุ่งหัวช้าง เด็กเล็กในแขต ตามหลักโภชนการ

2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน -ค่าอาหารกลางวัน อบต.ทุ่งหัวช้าง 2.ผู้เรียนมีคุณภาพสูง
-ค่าจัดการเรียน ร้อยละ 100
การสอน (รายหัว)
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 
-ค่าหนังสือเรียน  
-ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

4.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

โครงการ วัตถุประสงค์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา



 

- 101 -
แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการอาหาร เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน นักเรียนสังกัด สพฐ. 3,280,200 3,280,200 3,280,200 3,280,200 3,280,200 จ านวนนักเรียน เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กองการศึกษา

กลางวัน เด็กนักเรียน ให้แก่โรงเรียนสังกัด ท้ัง 4 แห่ง ได้แก่ 4 โรงเรียน อย่างเพียงพอตามหลัก
ส านักงานคณะกรรมการ 1.โรงเรียนบ้านดง ได้รับอาหาร โภชนการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 2.โรงเรียนสามัคคี กลางวัน ร้อยละ
 4 แห่ง ศรีวิชัย 100

3.โรงเรียนบ้าน
โป่งแดง
4.โรงเรียนบ้าน
แม่ปันเดง

4 โครงการส่งเสริม เพ่ือวัดผลพัฒนาการ เด็กในศูนย์พัฒนา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
งานวิชาการศูนย์พัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม เด็กเล็ก สังกัด อบต. โครงการ ร้อยละ มีพัฒนาการทางด้าน
เด็กเล็ก และสติปัญญาของเด็ก ทุ่งหัวช้าง 80 ของกลุ่ม ร่างกาย สติปัญญา 

เป้าหมาย บรรลุ อารมณ์ จิตใจ และสังคม
วัตถุประสงค์

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการจัดงาน เพ่ือส่งเสริมความส าคัญ เด็กในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กตระหนักถึงความ กองการศึกษา

วันเด็กแห่งชาติ ของเด็กและกิจกรรม อบต.ทุ่งหัวช้าง โครงการ ร้อยละ ส าคัญและบทบาทหน้าท่ี
วันเด็กแห่งชาติ จ านวน 1,000 คน 80 ของกลุ่ม ของตน เด็กมีขวัญและ

เป้าหมาย ได้รับ ก าลังใจท่ีดี
ความพึงพอใจมาก

6 โครงการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ เด็กในศูนย์พัฒนา 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา
สุขภาพและอนามัย แข็งแรง สูงดีสมวัย เด็กเล็ก สังกัด อบต. โครงการ ร้อยละ มีน้ าหนัก ส่วนสูงท่ีสมวัย
เด็กปฐมวัย ทุ่งหัวช้าง 80 ของกลุ่ม

เป้าหมาย มี
พัฒนาการสมวัย

7 โครงการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เด็กในศูนย์พัฒนา 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กมีพัฒนาการ กองการศึกษา
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ท้ัง 4 ด้าน เด็กเล็ก สังกัด อบต. โครงการ ร้อยละ เหมาะสมกับวัย

ทุ่งหัวช้าง 80 ของกลุ่ม
เป้าหมาย มี
พัฒนาการสมวัย

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ท่ี

4.1 แผนงานการศึกษา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

โครงการ วัตถุประสงค์



 

- 103 -
แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการส่งเสริม เพ่ือให้เด็กมีเจตคติท่ีดี เด็กในศูนย์พัฒนา 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กมีเจตคติท่ีดีในการ กองการศึกษา

การเรียนรู้ศิลปะ ในการอนุรักษ์ศิลปะ เด็กเล็ก สังกัด อบต. โครงการ ร้อยละ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
วัฒนธรรมประเพณี วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ทุ่งหัวช้าง 80 ของกลุ่ม ประเพณีท้องถ่ิน
ท้องถ่ินส าหรับเด็ก เป้าหมาย บรรลุ
ปฐมวัย วัตถุประสงค์

9 โครงการสานฝัน เพ่ือให้เด็กตระหนักและ เด็กในศูนย์พัฒนา 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กตระหนักและ กองการศึกษา
วันส าคัญ สามารถปฏิบัติตัวในวัน เด็กเล็ก สังกัด อบต. โครงการ ร้อยละ สามารถปฏิบัติตัว

ส าคัญต่างๆได้อย่างถูกต้อง ทุ่งหัวช้าง 80 ของกลุ่ม ในวันส าคัญต่างๆ
เป้าหมาย บรรลุ ได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์

10 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา เด็กในศูนย์พัฒนา 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา
เช่ือมความสัมพันธ์ การเคล่ือนไหวร่างกาย เด็กเล็ก สังกัด อบต. โครงการ ร้อยละ แข็งแรง และกล้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ทุ่งหัวช้าง 80 ของกลุ่ม แสดงความสามารถ

เป้าหมาย บรรลุ ด้านกีฬา
วัตถุประสงค์

งบประมาณ
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

4.1 แผนงานการศึกษา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการส่งเสริม เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้นอก เด็กในศูนย์พัฒนา 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กได้รับความรู้และ กองการศึกษา

การเรียนรู้นอกสถานท่ี สถานท่ีมีประสบการณ์ตรง เด็กเล็ก สังกัด อบต. โครงการ ร้อยละ และประสบการณ์
นอกห้องเรียน ทุ่งหัวช้าง 80 ของกลุ่ม นอกห้องเรียน

เป้าหมาย บรรลุ
วัตถุประสงค์

12 โครงการจัดแหล่ง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้ศึกษา เด็กในศูนย์พัฒนา 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กได้ศึกษาค้นคว้า กองการศึกษา
เรียนรู้ในศูนย์พัฒนา ค้นคว้า ตามส่ิงท่ีสนใจ เด็กเล็ก สังกัด อบต. โครงการ ร้อยละ ตามส่ิงท่ีสนใจ
เด็กเล็ก ทุ่งหัวช้าง 80 ของกลุ่ม

เป้าหมาย บรรลุ
วัตถุประสงค์

13 โครงการเสริมสร้าง เพ่ือให้ครู ผู้ดูแลเด็กและ ครู ผู้ดูแลเด็ก และ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ครู ผู้ดูแลเด็กและ กองการศึกษา
ภูมิคุ้มกันและคัดกรอง ผู้ปกครองมีความรู้ ผู้ปกครองเด็กศูนย์ โครงการ ร้อยละ ผู้ปกครองมีความรู้ 
โรคติดต่อในเด็ก ความเข้าใจและความจ าเป็น พัฒนาเด็กเล็กในเขต 80 ของกลุ่ม ความเข้าใจ และ

ของการเสริมสร้าง อบต.ทุ่งหัวช้าง เป้าหมาย บรรลุ ความจ าเป็นของ
ภูมิคุ้มกันโรค วัตถุประสงค์ การเสริมสร้างภูมิ

คุ้มกันโรค

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4.1 แผนงานการศึกษา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการน้อมน าหลัก เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ เด็กนักเรียนโรงเรียน 18,950 จ านวนผู้เข้าร่วม นักเรียนโรงเรียน โรงเรียน

ปรัชญาเศรษฐกิจ ความสามารถในการ บ้านโป่งแดง โครงการ ร้อยละ บ้านโป่งแดงมีความรู้ บ้านโป่งแดง
พอเพียงการเพาะเห็ด เพาะเห็ดนางฟ้า จ านวน 131 คน 80 ของกลุ่ม ความสามารถในการ
นางฟ้าในโรงเรียน เป้าหมาย บรรลุ เพาะเห็ดนางฟ้า

วัตถุประสงค์ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

15 โครงการอบรม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา เด็กนักเรียนโรงเรียน 16,000 จ านวนผู้เข้าร่วม นักเรียนโรงเรียน โรงเรียน
คุณธรรมค่ายคุณธรรม จิตใจใฝ่รู้ มีวินัย เสียสละ บ้านโป่งแดง โครงการ ร้อยละ บ้านโป่งแดงมีวินัย บ้านโป่งแดง
น าชีวิต รับผิดชอบคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 131 คน 80 ของกลุ่ม ใฝ่เรียนรู้ เสียสละ 

เป้าหมาย บรรลุ รับผิดชอบ มีคุณธรรม
วัตถุประสงค์ จริยธรรมน าจิตใจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

โครงการ วัตถุประสงค์
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ นักเรียนและบุคลากร 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 จ านวนผู้เข้าร่วม นักเรียนและบุคลากร โรงเรียน

สุขภาวะอนามัย แข็งแรงสูงดีสมวัยตามเกณฑ์ โรงเรียนบ้านโป่งแดง โครงการ ร้อยละ ในโรงเรียนบ้านโป่งแดง บ้านโป่งแดง
ในโรงเรียน มาตรฐานภาวะโภชนการ จ านวน 199 คน 80 ของกลุ่ม ได้รับบริการด้านสุขภาพ

เป้าหมาย บรรลุ เบ้ืองต้น และมีสุขภาพ
วัตถุประสงค์ แข็งแรง สูงดีสมวัยตาม

เกณฑ์มาตรฐานภาวะ
โภชนการ

17 โครงการจัดท าบล็อก เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนโรงเรียน 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม นักเรียนมีความรู้ ทักษะ โรงเรียน
ตัวหนอนเพ่ือส่งเสริม มีความรู้พ้ืนฐานด้านอาชีพ สามัคคีศรีวิชัย โครงการ ร้อยละ ด้านอาชีพมากข้ึน สามัคคี
ให้นักเรียนมีรายได้ สร้างรายได้ระหว่างเรียน จ านวน 85 คน 80 ของกลุ่ม มีรายได้ระหว่างเรียน ศรีวิชัย
ระหว่างเรียน เป้าหมาย 

มีรายได้

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.1 แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการสวนสมุนไพร เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และ นักเรียนโรงเรียน 25,000 สวนสมุนไพร มีสวนสมุนไพรท่ีสามารถ โรงเรียนบ้าน

ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจบ้านแม่ปันเดง จ านวน 1 แห่ง ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ แม่ปันเดง
พอพียง 95 คน นักเรียนและชุมชน

19 โครงการยกระดับ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ เด็กนักเรียนโรงเรียน 15,000 จ านวนผู้เข้าร่วม นักเรียนโรงเรียน โรงเรียนบ้าน
ผลสัมฤทธ์ิ พัฒนาทางร่างกาย บ้านแม่ปันเดง โครงการ ร้อยละ บ้านแม่ปันเดงมีความ แม่ปันเดง

สติปัญญา อารมณ์และอยู่ 95 คน 80 ของกลุ่ม สนใจ สนุกสนานกับ
ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ เป้าหมาย มี การเรียนมีสุขภาพกาย

พัฒนาการสมวัย และจิตท่ีดีเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

4.1 แผนงานการศึกษา
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนัก นักเรียนโรงเรียน 15,000 จ านวนผู้เข้าร่วม นักเรียนทุกระดับช้ัน โรงเรียนบ้าน

ส่งเสริมสุขภาพ ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน บ้านแม่ปันเดง โครงการ ร้อยละ มีน้ าหนัก ส่วนสูง แม่ปันเดง
95 คน 80 ของกลุ่ม ตามเกณฑ์มาตรฐาน

เป้าหมาย บรรลุ
วัตถุประสงค์

21 โครงการผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ นักเรียนโรงเรียน 15,000 จ านวนผู้เข้าร่วม นักเรียนผลิตน้ ายา โรงเรียนบ้าน

น้ ายาล้างจาน ในการผลิตน้ ายาล้างจาน บ้านแม่ปันเดง โครงการ ร้อยละ ล้างจานได้ แม่ปันเดง
ป.1-ป.6 จ านวน 80 ของกลุ่ม
50 คน เป้าหมาย บรรลุ

วัตถุประสงค์

22 โครงการโรงเรียนสวย เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึก นักเรียนโรงเรียน 20,000    จ านวนผู้เข้าร่วม นักเรียนมีจิตส านึกและ โรงเรียนบ้าน

ด้วยมือเรา และมีส่วนร่วมในการ บ้านแม่ปันเดง โครงการ ร้อยละ มีส่วนร่วมในการดูแล แม่ปันเดง

ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม จ านวน 95 คน 80 ของกลุ่ม รักษาส่ิงแวดล้อมใน
เป้าหมาย บรรลุ โรงเรียน
วัตถุประสงค์

4.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ

ท่ี

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการรณรงค์การ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ เด็กนักเรียนโรงเรียน 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 จ านวนผู้เข้าร่วม นักเรียนโรงเรียนบ้าน โรงเรียนบ้าน

คัดแยกขยะอนุรักษ์ วิธีการคัดแยกขยะ บ้านแม่ปันเดง โครงการ ร้อยละ แม่ปันเดงมีความรู้ แม่ปันเดง
ส่ิงแวดล้อม อย่างถูกวิธี จ านวน 95 คน 80 ของกลุ่ม วิธีการคัดแยะขยะ

เป้าหมาย บรรลุ ได้ถูกต้อง 
วัตถุประสงค์

24 โครงการเฝ้าระวัง เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ นักเรียนโรงเรียน 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม นักเรียนโรงเรียนบ้านดง โรงเรียน
โรคโควิด 19 ความเข้าใจสามาถป้องกัน บ้านดง 126 คน โครงการ ร้อยละ สามารถป้องกันคนเอง บ้านดง

ตนเองจากการติดเช้ือได้ 80 ของกลุ่ม จากการติดเช้ือไวรัสได้
เป้าหมาย บรรลุ
วัตถุประสงค์

25 โครงการเกษตร เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนโรงเรียน 32,000 จ านวนผู้เข้าร่วม โรงเรียนบ้านดงเป็น โรงเรียน
เพ่ือการเรียนรู้ตามแนว เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตร บ้านดง โครงการ ร้อยละ แหล่งเรียนรู้ด้านการ บ้านดง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ อาหารโภชนการเกิดการ จ านวน 126 คน 80 ของกลุ่ม เกษตรของนักเรียนและ
พอเพียง บูรณาการเกษตรเพ่ืออาหาร เป้าหมาย บรรลุ ประชาชน ตามแนว

กลางวัน วัตถุประสงค์ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

4.1 แผนงานการศึกษา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการเพาะเห็ด เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนโรงเรียน 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม นักเรียนโรงเรียนบ้านดง โรงเรียน

นางฟ้า เล้ียงปลาและ โรงเรียนบ้านดงเกิดการ บ้านดง 126 คน โครงการ ร้อยละ มีแหล่งเรียนรู้ด้านการ บ้านดง
ปลูกผักปลอดสารพิษ เรียนรู้ด้านการเกษตร อาหาร 80 ของกลุ่ม เกษตรของนักเรียนและ

โภชนการ เกิดการบูรณาการ เป้าหมาย บรรลุ ประชาชน ตามแนว
การเกษตร เพ่ืออาหาร วัตถุประสงค์ ปรัชญาเศรษฐกิจ
กลางวัน พอเพียง

27 โครงการส่งเสริม เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม นักเรียนโรงเรียน 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม นักเรียนมีคุณธรรม โรงเรียน
คุณธรรม จริยธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต บ้านดง จ านวน โครงการ ร้อยละ จริยธรรมน าชีวิต บ้านดง
นักเรียน 126 คน 80 ของกลุ่ม

เป้าหมาย บรรลุ
วัตถุประสงค์

20 18 17 17 17
6,793,897 6,728,947 6,712,947 6,712,947 6,717,947

งบประมาณ

รวมงบประมาณแผนงานการศึกษา
รวมจ านวนโครงการแผนงานการศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4.1 แผนงานการศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

ท่ี
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งนักกีฬา เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา ประชาชนในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนสามารถ กองการศึกษา

เข้าร่วมแข่งขันกับ ให้กับประชาชน อบต.ทุ่งหัวช้าง โครงการ ร้อยละ พัฒนาทักษะในการ
หน่วยงานอ่ืน จ านวน 100 คน 80 ของกลุ่ม เล่นกีฬาได้อย่างมี

เป้าหมาย ได้รับ ประสิทธิภาพ
ความพึงพอใจ
มาก

2 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชนและ 150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  จ านวนผู้เข้าร่วม เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษา
เด็ก เยาวชน และ ให้แก่เด็ก   เยาวชนและ ประชาชนในเขต โครงการ ร้อยละ ประชาชน มีสุขภาพดี
ประชาชน ประชาชน อบต.ทุ่งหัวช้าง 80 ของกลุ่ม รู้จักสามัคคี และมีน้ าใจ

จ านวน 1,000 คน เป้าหมาย ได้รับ นักกีฬา
ความพึงพอใจ
มาก

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการอนุรักษ์ เพ่ืออนุรักษ์มวยไทย เยาวชนและ  150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เข้าร่วม สืบสานศิลปะมวยไทย กองการศึกษา

ศิลปะมวยไทย ประชาชน โครงการ ร้อยละ ให้คงอยู่สืบไป
จ านวน 1,000 คน 80 ของกลุ่ม

เป้าหมาย ได้รับ
ความพึงพอใจ
มาก

4 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา เยาวชนและ  60,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา
เยาวชนและประชาชน ให้แก่เยาวชนและประชาชน ประชาชน โครงการ ร้อยละ มีทักษะทางกีฬา
ท้องถ่ินสัมพันธ์ จ านวน 1,000 คน 80 ของกลุ่ม เพ่ิมข้ึน และมีสุขภาพดี
ไอยราเกมส์ เป้าหมาย ได้รับ

ความพึงพอใจ
มาก

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน



 

- 113 -
แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการจัดงาน เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี ประชาชน จ านวน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เข้าร่วม อนุรักษ์ประเพณีท่ีดีงาม กองการศึกษา

ประเพณีย่ีเป็ง ท้องถ่ิน 500  คน โครงการ ร้อยละ ของท้องถ่ิน ให้คงอยู่
80 ของกลุ่ม สืบไป
เป้าหมาย ได้รับ
ความพึงพอใจ
มาก

6 โครงการจัดงาน เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ ประชาชน จ านวน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชน  ได้สืบทอด กองการศึกษา
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณี วัฒนธรรม 200 คน โครงการ ร้อยละ ประเพณีท้องถ่ิน

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 80 ของกลุ่ม
เป้าหมาย ได้รับ
ความพึงพอใจ
มาก

7 โครงการส่งเสริม เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีเน่ืองใน ประชาชน จ านวน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนตระหนัก กองการศึกษา
วันส าคัญทางศาสนา วันส าคัญทางศาสนา 100  คน โครงการ ร้อยละ ในความส าคัญของ

ให้คงอยู่ต่อไป 80 ของกลุ่ม วันส าคัญทางศาสนา
เป้าหมาย ได้รับ
ความพึงพอใจมาก

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

โครงการ
งบประมาณ

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน



 

- 114 -
แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการจัดงาน เพ่ืออนุรักษ์วิถีชีวิต มีชนเผ่ากะเหร่ียง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม สามารถสืบทอดวิถีชีวิต กองการศึกษา

ชาติพันธ์ุกะเหร่ียง ศิลปวัฒนธรรม ชาติพันธ์ุ เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า โครงการ ร้อยละ ประเพณีด้ังเดิมของ
ล าพูนภายใต้โครงการ ชนเผ่ากะเหร่ียงจังหวัดล าพูน 1,000 คน 80 ของกลุ่ม ชนเผ่ากะเหร่ียง
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมชน เป้าหมาย ได้รับ ให้คงอยู่สืบไป
เผ่ากะเหร่ียง ความพึงพอใจ

มาก

9 โครงการส่งเสริม เพ่ืออนุรักษ์วิถีชีวิต มีชนเผ่ากะเหร่ียง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม สามารถสืบทอดวิถีชีวิต กองการศึกษา
อนุรักษ์วิถีชีวิตชน ศิลปวัฒนธรรม ชาติพันธ์ุ เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า โครงการ ร้อยละ ประเพณีด้ังเดิมของ
เผ่ากะเหร่ียงอ าเภอ ชนเผ่ากะเหร่ียงในอ าเภอ 1,000 คน 80 ของกลุ่ม ชนเผ่ากะเหร่ียงอ าเภอ
ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง เป้าหมาย ได้รับ ทุ่งหัวช้างให้คงอยู่สืบไป

ความพึงพอใจ
มาก

8 9 8 8 8
630,000 690,000 630,000 630,000 630,000

28 27 25 25 25
7,423,897 7,418,947 7,342,947 7,342,947 7,347,947

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รวมงบประมาณแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวมจ านวนโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 4

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี
งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

รวมจ านวนโครงการแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  



 

- 115 -
แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการป้องกัน 1.เพ่ือป้องกันบรรเทา จัดท ากิจกรรมป้องกัน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1.จ านวนผู้เข้า ไม่เกิดไฟป่าและ ส านักปลัดฯ

ปัญหาหมอกควัน ปัญหาความรุนแรงของ และแก้ปัญหาไฟป่า ร่วมโครงการ หมอกควันในพ้ืนท่ี
และไฟป่า ไฟป่าและหมอกควัน และหมอกควัน 2.จ านวนคร้ัง

2.เพ่ือสร้างแนวร่วมในการ ให้แก่ประชาชน ท่ีจัดกิจกรรม
ป้องกันและอนุรักษ์ จ านวน 480 คน
ทรัพยากรป่าไม้
3.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
4.เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการ
ห้ามเผา

1 1 1 1 1
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

ท่ี วัตถุประสงค์

รวมจ ำนวนโครงกำรแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
รวมงบประมำณแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

5. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

งบประมาณ
โครงการ



 

- 116 -
แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการคัดแยกขยะ 1.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชน ในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนท่ี ประชาชนทุกครัวเรือน ส านักปลัดฯ

มีความรู้ในการคัดแยกขยะ อบต.ทุ่งหัวช้าง ร่วมโครงการมี ในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง
อย่างถูกต้องและสามารถ จ านวน 50 คน ความรู้ในการคัด  มีการบริหารจัดการขยะ
น าไปปฏิบัติได้ แยกขยะอย่าง อย่างถูกต้อง เหมาะสม
2.เพ่ือให้มีเครือข่าย ถูกต้องและ
อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก สามารถน าไป
และมีการจัดกิจกรรม ปฏิบัติได้ 
อย่างต่อเน่ือง

1 1 1 1 1
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

รวมจ ำนวนโครงกำรแผนงำนเคหะและชุมชน
รวมงบประมำณแผนงำนเคหะและชุมชน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
5. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง



 

- 117 -
แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรักน้ า รักป่า 1. เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ ประชาชนจัดท า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนฝาย 1.สามารถชะลอ ส านักปลัดฯ

รักษาแผ่นดิน  อุปโภคและใช้ในการ ฝายชะลอน้ า ชะลอน้ า ความเร็วของน้ า
ประกอบอาชีพการเกษตร จ านวน  5 ฝาย ท่ีด าเนินการ ในล าห้วยและลดความ
ของประชาชน ก่อสร้าง ความรุนแรงการเกิด
2.เพ่ือสร้างความชุ่มช้ืน อุทกภัย
ให้กับผืนดินผืนป่า 2.มีแหล่งน้ าไว้ใช้
3.เพ่ือป้องกันและช่วย เพ่ือการอุปโภค
ในการดับไฟ เม่ือเกิดไฟป่า 3.พ้ืนป่ามีความชุ่มช้ืน
ในหน้าแล้ง 4. สัตว์น้ าและสัตว์ป่า
4.เพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยและ มีท่ีอยู่อาศัย
แหล่งอาหารของสัตว์น้ า
และสัตว์ป่า

2  โครงการปลูกป่า 1.เพ่ือเป็นแหล่งไม้ ปลูกต้นไม้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนต้นไม้ 1.ชุมชนมีแหล่งไม้ ส านักปลัดฯ
3 อย่าง  ประโยชน์ ใช้สอยของชุมชน ในป่าชุมชน ในป่าชุมชน ใช้สอย
4 อย่าง 2.เพ่ือเป็นแหล่งสร้าง จ านวน 300 ต้น 2.มีแหล่งสร้างรายได้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
5. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.3 แผนงานการเกษตร

ท่ี

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
รายได้ให้กับชุมชน ให้กับชุมชน
3.เพ่ือเป็นแห่งอาหาร 3.มีแห่งอาหารและ
และยาสมุนไพรของชุมชน ยาสมุนไพรของชุมชน
4.เพ่ือช่วยอนุรักษ์ ดิน , น้ า 4.เกิดจิตส านึกในการ
และสร้างระบบนิเวศ อนุรักษ์ดิน, น้ า 
ในผืนป่าของชุมชน และระบบนิเวศน์

ในผืนป่าของชุมชน
3 โครงการอนุรักษ์ 1.เพ่ือให้ประชาชน 1.ให้ความรู้แก่ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนเข้าใจและ ส านักปลัดฯ

พันธุกรรมพืชอันเน่ือง เข้าใจและเห็นความ ประชาชน จ านวน โครงการร้อยละ 80เห็นความส าคัญของ
มาจากพระราชด าริ ส าคัญของพันธุกรรมพืช 50   คน ของกลุ่มเป้าหมาย พันธุกรรมพืชและ
สมเด็จพระเทพรัตน และทรัพยากร 2.จัดท าจุดเรียนรู้ ได้รับความพึงพอ ทรัพยากร
ราชสุดาฯ สยามบรม 2.เพ่ือให้มีฐานข้อมูล ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ใจมาก 2.อบต.มีฐานข้อมูล
ราชกุมารี พันธุกรรมพืชและทรัพยากร จ านวน  1   ฐาน 2.จ านวนจุดเรียนรู้ พันธุกรรมพืชและทรัพยากร

จ านวน 1 ฐาน
3 3 3 3 3

340,000 340,000 340,000 340,000 340,000
5 5 5 5 5

385,000 385,000 385,000 385,000 385,000
รวมจ ำนวนโครงกำรยุทธศำสตร์ท่ี 5

รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ท่ี 5

รวมจ ำนวนโครงกำรแผนงำนกำรเกษตร
รวมงบประมำณแผนงำนกำรเกษตร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
5. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.3 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขยายเขต เพ่ือให้มีแสงสว่าง ด าเนินการขยาย 500,000 ปริมาณงานท่ี เกิดความ แผนพัฒนา การไฟฟ้า

ไฟฟ้าหน้าโรงเรียน บนถนน เขต ไฟฟ้าหน้าโรงเรียน ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัยในชีวิต หมู่บ้าน ส่วนภูมิภาค
บ้านโป่งแดง หมู่ท่ี 5 บ้านโป่งแดง หมู่ท่ี 5 และได้มาตรฐาน และ ทรัพย์สิน หมู่ท่ี 5
บ้านโป่งแดง ของประชาชน บ้านโป่งแดง

2 โครงการขยายเขต เพ่ือให้มีแสงสว่าง ด าเนินการขยายเขต 300,000 ปริมาณงานท่ี เกิดความ แผนพัฒนา การไฟฟ้า
ไฟฟ้าสาธาระ บนถนน ไฟฟ้าเส้นทางป่าช้า/ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัยในชีวิต หมู่บ้าน ส่วนภูมิภาค
เส้นทางป่าช้า/ หน้าบ้านนางเป็งจันทร์ และได้มาตรฐาน และ ทรัพย์สิน หมู่ท่ี 4
หน้าบ้านนางเป็งจันทร์ หัวยาว หมู่ท่ี 4 ของประชาชน บ้านหัวขัว
หัวยาว หมู่ท่ี 4
บ้านหัวขัว

3 โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1,000,000 ปริมาณงานท่ี อ่างแม่ปันเดง แผนพัฒนา กองช่าง
ภูมิทัศน์ อ่างแม่ปันเดง อ่างแม่ปันเดง ให้เอ้ืออ่างแม่ปันเดง แล้วเสร็จ เป็นแหล่งท่องเท่ียวหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6  ต่อการท่องท่ียว และได้มาตรฐาน ท่ีสวยงาม หมู่ท่ี 6
บ้านแม่ปันเดง และ มีความสวยงาม บ้านแม่ปันเดง

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

โครงการ วัตถุประสงค์

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการขยายเขต เพ่ือให้ประชาชน ด าเนินการขยาย 300,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีไฟฟ้า แผนพัฒนา การไฟฟ้า

ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร มีไฟฟ้าใช้ในพ้ืนท่ี เขต ไฟฟ้า เพ่ือการ ท่ีก่อสร้างแล้ว ใช้ในพ้ืนท่ี หมู่บ้าน ส่วนภูมิภาค
หมู่ท่ี 10 ท าเกษตร เกษตร หมู่ท่ี 10 เสร็จและได้ ท าเกษตร หมู่ท่ี 10
บ้านหนองผ า มาตรฐาน บ้านหนองผ า

5 โครงการขยาย เพ่ือให้ประชาชน ด าเนินการขยาย 300,000 ปริมาณงานท่ี เพ่ือให้ประชาชน แผนพัฒนา การไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ หม้อแปลงไฟฟ้า ท่ีก่อสร้างแล้ว มีไฟฟ้าใช้อย่าง หมู่บ้าน ส่วนภูมิภาค
ประจ าหมู่บ้าน และท่ัวถึง ประจ าหมู่บ้าน เสร็จและได้ เพียงพอและท่ัวถึงหมู่ท่ี 11
หมู่ท่ี 11 หมู่ท่ี 11 มาตรฐาน บ้านสันดอนมูล
บ้านสันดอนมูล

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการขยายเขต เพ่ือให้ประชาชน ด าเนินการขยาย 300,000 ปริมาณงานท่ี เพ่ือให้ประชาชน แผนพัฒนา การไฟฟ้า

ไฟฟ้า สายบ้าน มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ เขตไฟฟ้า สายบ้าน ท่ีก่อสร้างแล้ว มีไฟฟ้าใช้อย่าง หมู่บ้าน ส่วนภูมิภาค
น.ส.จิตตรานนท์ และท่ัวถึง น.ส.จิตตรานนท์ เสร็จและได้ เพียงพอและ หมู่ท่ี 11
อุ่นเรือน/นางสุขพอ อุ่นเรือน/นางสุขพอ มาตรฐาน ท่ัวถึง บ้านสันดอนมูล
วันดู/น.ส.เทียมใจ วันดู/น.ส.เทียมใจ 
ค าฝ้ัน หมู่ท่ี 11 ค าฝ้ัน หมู่ท่ี 11
บ้านสันดอนมูล

7 โครงการขยายเขต เพ่ือให้ประชาชน ด าเนินการขยาย 200,000 ปริมาณงานท่ี เพ่ือให้ประชาชน แผนพัฒนา การไฟฟ้า
ไฟฟ้า สายบ้าน มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ เขตไฟฟ้า สายบ้าน ท่ีก่อสร้างแล้ว มีไฟฟ้าใช้อย่าง หมู่บ้าน ส่วนภูมิภาค
นางโชติกา จันทร์ค า และท่ัวถึง นางโชติกา จันทร์ค า เสร็จและได้ เพียงพอและ หมู่ท่ี 11
หมู่ท่ี 11 หมู่ท่ี 11 มาตรฐาน ท่ัวถึง บ้านสันดอนมูล
บ้านสันดอนมูล

1 0 1 2 3
500,000 0 300,000 600,000 1,500,000

งบประมาณ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์

รวมงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ

รวมจ านวนโครงการแผนงานเคหะและชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 980,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย และปลอดภัย กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 4
นายหล้าจันทร์ ยาว 600 เมตร บ้านหัวขัว
บุญป๋ัน  หมู่ท่ี 4 หนา 0.15 เมตร
บ้านหัวขัว หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1,800 ตารางเมตร

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 245,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

 คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย  นางเติงแซ และปลอดภัย กว้าง 3  เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 4
ต๋ันตานะ -ทางไปป่าช้า ยาว 250 เมตร บ้านหัวขัว
หมู่ท่ี 4 บ้านหัวขัว หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
750 ตารางเมตร

3 โครงการก่อสร้างถนน  เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 285,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย  นายค าดี  และปลอดภัย กว้าง 3  เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 4
ค าฝ้ัน-บ้านนายสุข ยาว  175  เมตร บ้านหัวขัว
อุ่นเรือน    หมู่ท่ี 4 หนา 0.15 เมตร
บ้านหัวขัว หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

525 ตารางเมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 334,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

ถนนคอนกรีต สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก กว้าง 3 ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
เสริมเหล็ก สายซอย และปลอดภัย

เมตร ยาว 200 เมตร
และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 4

ปุ้ด ใจแก้ว หมู่ท่ี 4 หนา 0.15 เมตร บ้านหัวขัว
บ้านหัวขัว ไหล่ทางลูกรัง

กว้างข้างละ 0.25
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
600 ตารางเมตร

5 โครงการขุดเจาะ เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าขุดเจาะบ่อบาดาล 250,000  ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้้า แผนพัฒนา กองช่าง
บ่อบาดาล  อุปโภค -บริโภค ขนาด Ø 4 น้ิว ก่อสร้างแล้วเสร็จ อุปโภค - บริโภค หมู่บ้าน 
ศาลาใจบ้าน อย่างเพียงพอ ลึก 43-100 เมตร และได้มาตรฐาน เพียงพอ หมู่ท่ี 4
หมู่ 4 บ้านหัวขัว จ้านวน 1 บ่อ บ้านหัวขัว

ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการขุดเจาะ เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล 250,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้้า แผนพัฒนา กองช่าง

บ่อบาดาล บ้าน น้้าอุปโภค-บริโภค ขนาด Ø 4 น้ิว ลึก ก่อสร้างแล้วเสร็จ อุปโภค - บริโภค หมู่บ้าน 
นายอินทร์   บุญฮอม อย่างเพียงพอ 43-100 เมตร จ้านวน และได้มาตรฐาน เพียงพอ หมู่ท่ี 4
หมู่ 4 บ้านหัวขัว จ้านวน 1 บ่อ บ้านหัวขัว

7 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงซ่อมแซม 150,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจร แผนพัฒนา กองช่าง
ซ่อมแซมถนน ได้รับความสะดวก ถนนสาย หัวขัว- ปรับปรุง สะดวก หมู่บ้าน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ในการคมนาคม สันดอนมูล ซ่อมแซมแล้ว และปลอดภัย หมู่ท่ี 4
หัวขัว-สันดอนมูล จ้านวน 1  สาย เสร็จและได้ บ้านหัวขัว
หมู่ 4 บ้านหัวขัว มาตรฐาน

ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงซ่อมแซม 100,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจร แผนพัฒนา กองช่าง

ซ่อมแซมถนน ได้รับความสะดวก ถนนสาย หัวขัว- ปรับปรุง สะดวก หมู่บ้าน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ในการคมนาคม บ้านดง  จ้านวน ซ่อมแซมแล้ว และปลอดภัย หมู่ท่ี 4
หัวขัว-บ้านดง 1 สายทาง เสร็จและได้ บ้านหัวขัว
หมู่ 4 บ้านหัวขัว มาตรฐาน

9 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงศาลา 150,000  ปริมาณงานท่ี ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง
ศาลากลางบ้าน หมู่ มีสถานท่ีในการ กลางบ้าน จ้านวน ปรับปรุงแล้ว มีส่วนร่วมในการ หมู่บ้าน 
4 บ้านหัวขัว ด้าเนินการจัดการ 1 แห่ง เสร็จและได้ พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4

ประชุมและจัด มาตรฐาน บ้านหัวขัว
กิจกรรมในชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงซ่อมแซม 100,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ระบบประปาหมู่บ้าน มีน้้าใช้เพ่ืออุปโภค - ประปาหมู่บ้าน ปรับปรุง มีน้้าใช้เพ่ือ หมู่บ้าน 
หมู่ 4 บ้านหัวขัว บริโภค อย่างเพียงพอ จ้านวน 1 แห่ง ซ่อมแซมแล้ว การอุปโภค - หมู่ท่ี 4

เสร็จและได้ บริโภค อย่าง บ้านหัวขัว
มาตรฐาน เพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการก่อสร้างถนน  เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 261,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย  และปลอดภัย กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 4
บ้านนายค าปุ้ด ค าฝ้ัน ยาว 160 เมตร บ้านหัวขัว
หมู่ท่ี 4 บ้านหัวขัว หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
480 ตารางเมตร

12 โครงการก่อสร้างถนน  เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 425,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย  และปลอดภัย กว้าง 3  เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 4
บ้านนายก๋องดี ค าแก้ง ยาว  260 เมตร บ้านหัวขัว
หมู่ท่ี 4  บ้านหัวขัว หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
780 ตารางเมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี
งบประมาณ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

โครงการ วัตถุประสงค์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการก่อสร้างถนน  เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 245,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย และปลอดภัย กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 4
บ้านนายพิเชษฐ์ สุต๋า ยาว 150 เมตร บ้านหัวขัว
หมู่ท่ี 4 บ้านหัวขัว หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
450 ตารางเมตร

14 โครงการถนน ลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน ลาดยางถนน 2,392,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
แอสฟัลส์ติกคอนกรีต สัญจรได้อย่างสะดวกแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอยหลัง อบต.- และปลอดภัย กว้าง 5 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 4
บ้านนายนพดล ใจแก้ว ยาว 1,240 เมตร บ้านหัวขัว
หมู่ท่ี 4 บ้านหัวขัว หนา 0.05 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
6,200 ตารางเมตร

ท่ี โครงการ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงก่อสร้างถนน   เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 196,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย  และปลอดภัย กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 4
นายจันมิน สุภา ยาว 120 เมตร บ้านหัวขัว
หมู่ท่ี 4 บ้านหัวขัว หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
360 ตารางเมตร

16 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างคลองส่งน้ า 450,000   ปริมาณท่ี ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนา กองช่าง
คลองส่งน้ าทุ่งโป่ง มีน้ าใช้เพ่ือการ น้ าเพ่ือการเกษตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ ใช้เพ่ือการ หมู่บ้าน 
หมู่ 4 บ้านหัวขัว เกษตรอย่างเพียงพอขนาดกว้าง 0.60 และได้มาตรฐาน เกษตรอย่าง หมู่ท่ี 4

เมตร ลึก 0.60 เพียงพอ บ้านหัวขัว
เมตร ยาว 400
เมตร

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
(พ.ศ.2566-2570)

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 245,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย และปลอดภัย กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 4
นายอดิสร สุภา- ยาว 150 เมตร บ้านหัวขัว
นายเสาร์ อุสา หนา 0.15 เมตร
หมู่ท่ี 4 บ้านหัวขัว หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

450 ตารางเมตร

18 โครงก่อสร้างถนน  เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 129,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย นายต๊ิบก๋อง- และปลอดภัย กว้าง 4  เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 4
นายหล้า เต๋จา ยาว 60 เมตร บ้านหัวขัว
หมู่ท่ี 4 บ้านหัวขัว หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
240 ตารางเมตร

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

งบประมาณ

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี



 

- 132 -

แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 130,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน
สายซอย นายค าเสาร์ และปลอดภัย กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 4
จันทร์ค า หมู่ท่ี 4 ยาว 80 เมตร บ้านหัวขัว
บ้านหัวขัว หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
240 ตารางเมตร

20 โครงการปรับปรุง เพ่ือใช้ในการขนส่ง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 394,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ผลผลิตทางการเกษตร ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ปรับปรุง ซ่อมแซม และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายห้วยแม่ปันเดง ยาว 2,000 เมตร แล้วเสร็จ และ หมู่ท่ี 4
หมู่ท่ี 4 บ้านหัวขัว หนา 0.20 เมตร ได้มาตรฐาน บ้านหัวขัว

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
8,000 ตารางเมตร

งบประมาณ

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการปรับปรุง เพ่ือใช้ในการขนส่ง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 590,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ผลผลิตทางการเกษตรลูกรัง กว้าง 4 เมตร ปรับปรุง ซ่อมแซมและปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายขุนแสม(ดอยวงค์) ยาว 3,000 เมตร แล้วเสร็จ และ หมู่ท่ี 4
หมู่ท่ี 4 บ้านหัวขัว หนา 0.20 เมตร ได้มาตรฐาน บ้านหัวขัว

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
12,000 ตารางเมตร

22 โครงการปรับปรุง เพ่ือใช้ในการขนส่ง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 73,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ผลผลิตทางการเกษตรลูกรัง กว้าง 4 เมตร ปรับปรุง ซ่อมแซม และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอยห้วยผ้ึงน้อย ยาว 370 เมตร แล้วเสร็จ และ หมู่ท่ี 4
(หลังวัดดอยตุงซาววา) หนา 0.20 เมตร ได้มาตรฐาน บ้านหัวขัว
หมู่ท่ี 4 บ้านหัวขัว หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1,480 ตารางเมตร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการปรับปรุง เพ่ือใช้ในการขนส่ง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 148,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ผลผลิตทางการเกษตรลูกรัง กว้าง 4  เมตร ปรับปรุง ซ่อมแซม และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายห้วยต้นผ้ึง ยาว 750 เมตร แล้วเสร็จ และ หมู่ท่ี 4
(ซอย 1-2) หมู่ท่ี 4 หนา 0.20 เมตร ได้มาตรฐาน บ้านหัวขัว
บ้านหัวขัว หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

3,000 ตารางเมตร

24 โครงการจัดซ้ือ เพ่ือให้มีน้ าท่ีสะอาด จัดซ้ือถังกรองน้ า 120,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนา กองช่าง
ถังกรองน้ าประจ า ในการอุปโภค-บริโภคพร้อมติดต้ัง ด าเนินการ สะอาด ใช้ในการ หมู่บ้าน 
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 อย่างเพียงพอ จ านวน  1  ถัง แล้วเสร็จและ อุปโภค-บริโภค หมู่ท่ี 4
บ้านหัวขัว ได้มาตรฐาน เพียงพอ บ้านหัวขัว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 โครงการขุดลอก เพ่ือให้ประชาชน ขุดลอกห้วยนาบอน 150,000  ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนา กองช่าง

ห้วยนาบอน หมู่ 4 มีน้ าใช้เพ่ือการ กว้าง 6 เมตร ท่ีด าเนินการ ใช้เพ่ือการ หมู่บ้าน 
(ข้างสวนนายสุข เกษตรอย่างพอเพียง ลึก 1.50 เมตร แล้วเสร็จ และ เกษตรอย่าง หมู่ท่ี 4
อุ่นเรือน)  บ้านหัวขัว ยาว 150 เมตร ได้มาตรฐาน เพียงพอ บ้านหัวขัว

26 โครงการซ่อมแซม เพ่ือประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมหอ 50,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนได้รับ แผนพัฒนา กองช่าง
หอ กระจายข่าว ข้อ มูลข่าวสารให้กับ กระจายข่าวตามจุด ก่อสร้างแล้วเสร็จ ข่าวสารอย่าง หมู่บ้าน 
ประจ า หมู่บ้าน ประชาชนทราบ ท่ีช ารุด ในหมู่บ้าน และได้มาตรฐาน ท่ัวถึง หมู่ท่ี 4
หมู่ท่ี 4 บ้านหัวขัว อย่างท่ัวถึง บ้านหัวขัว

27 โครงการปรับปรุง เพ่ือใช้ในการขนส่ง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 590,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ผลผลิตทางการเกษตรลูกรัง กว้าง 4 เมตร ปรับปรุง ซ่อมแซม และปลอดภัย หมู่บ้าน 
ห้วยหล่ิงซาง หมู่ท่ี 4 ยาว 3,000 เมตร แล้วเสร็จ และ หมู่ท่ี 4
บ้านหัวขัว หนา 0.20 เมตร ได้มาตรฐาน บ้านหัวขัว

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
12,000 ตารางเมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     



 

- 136 -

แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างคลองส่งน้ า 1,980,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง

คลองส่งน้ า มีน้ าใช้ เพ่ือการเกษตรกว้าง 1 เมตร  ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพ่ือการเกษตร หมู่บ้าน 
ทุ่งหนองบัว หมู่ท่ี 4 อย่าง เพียงพอ สูง 1 เมตร และได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ หมู่ท่ี 4
บ้านหัวขัว ยาว 520  เมตร บ้านหัวขัว

29 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างคลองส่งน้ า 1,980,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง
คลองส่งน้ าทุ่งน้อย น้ าใช้ เพ่ือการเกษตร กว้าง 1 เมตร  ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพ่ือการเกษตร หมู่บ้าน 
(ห้วยมะขามป้อม- อย่าง เพียงพอ สูง 1 เมตร  และได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ หมู่ท่ี 4
นาบอน) หมู่ท่ี 4 ยาว 520 เมตร บ้านหัวขัว
บ้านหัวขัว

30 โครงการขยายไฟก่ิง เพ่ือให้เกิดความ ด าเนินการขยายเขต 300,000 ปริมาณงานท่ี เกิดความ แผนพัฒนา กองช่าง
สาธารณะภายใน ปลอดภัยในชีวิต ไฟก่ิงสาธารณะ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัยในชีวิต หมู่บ้าน 
หมู่บ้านถนนสายหลัก และทรัพย์สินของ ภายในหมู่บ้าน และได้มาตรฐาน และ ทรัพย์สิน หมู่ท่ี 4
หมู่ท่ี 4 บ้านหัวขัว ประชาชน ถนนสายหลัก หมูท่ี 4 ของประชาชน บ้านหัวขัว

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
31 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนน 500,000   ปริมาณท่ี การสัญจร แผนพัฒนา กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริม ได้รับความสะดวก คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ สะดวกและ หมู่บ้าน 
เหล็ก สายซอยนาย ในการคมนาคม กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน ปลอดภัย หมู่ท่ี 4
ธงชัย  อ่อนใจ ยาว 300 เมตร บ้านหัวขัว
หมู่ 4 บ้านหัวขัว  หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรัง
 กว้างข้างละ 0.25
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
 900 ตารางเมตร 

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
32 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนน 300,000   ปริมาณท่ี การสัญจร แผนพัฒนา กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริม ได้รับความสะดวก คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ สะดวกและ หมู่บ้าน 
เหล็ก สายซอยนาย ในการคมนาคม กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน ปลอดภัย หมู่ท่ี 4
เมาจันทร์   จันทร์ค า ยาว 180 เมตร บ้านหัวขัว
หมู่ 4 บ้านหัวขัว หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
 540 ตารางเมตร 

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนน 251,000   ปริมาณท่ี การสัญจร แผนพัฒนา กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริม ได้รับความสะดวก คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ สะดวกและ หมู่บ้าน 
เหล็ก สายซอยนาย ในการคมนาคม กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน ปลอดภัย หมู่ท่ี 4
เสาร์  อุ่นเรือน  หมู่ท่ี ยาว 150 เมตร บ้านหัวขัว
4 บ้านหัวขัว หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
 450 ตารางเมตร 

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างคลองส่งน้ า 1,980,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง

คลองส่งน้ าฝายปุ๊ดดี มีน้ าใช้ เพ่ือการเกษตรกว้าง 1 เมตร  ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพ่ือการเกษตร หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4 บ้านหัวขัว อย่าง เพียงพอ สูง 1  เมตร และได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ หมู่ท่ี 4

ยาว 520  เมตร บ้านหัวขัว

35 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างคลองส่งน้ า 1,980,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง
คลองส่งน้ า นาบอน มีน้ าใช้ เพ่ือการเกษตร กว้าง 1  เมตร  ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพ่ือการเกษตร หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4 บ้านหัวขัว อย่าง เพียงพอ สูง 1 เมตร และได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ หมู่ท่ี 4

ยาว 520  เมตร บ้านหัวขัว

36 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างคลองส่งน้ า 1,980,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง
คลองส่งน้ า นายาว มีน้ าใช้ เพ่ือการเกษตรกว้าง 1 เมตร  ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพ่ือการเกษตร หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4 บ้านหัวขัว อย่าง เพียงพอ สูง 1 เมตร และได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ หมู่ท่ี 4

ยาว 520  เมตร บ้านหัวขัว

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
37 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างคลองส่งน้ า 1,980,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง

คลองส่งน้ า ทุ่งหลวง มีน้ าใช้ เพ่ือการเกษตรกว้าง 1  เมตร  ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพ่ือการเกษตร หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4 บ้านหัวขัว อย่าง เพียงพอ สูง 1 เมตร และได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ หมู่ท่ี 4

ยาว 520  เมตร บ้านหัวขัว
38 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างคลองส่งน้ า 1,980,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง

คลองส่งน้ า มีน้ าใช้ เพ่ือการเกษตรกว้าง 1 เมตร  ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพ่ือการเกษตร หมู่บ้าน 
ห้วยนาบอน  อย่าง เพียงพอ สูง 1  เมตร และได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ หมู่ท่ี 4
สายท่ี 1 (สายทุ่งนา ยาว 520   เมตร บ้านหัวขัว
นายดาสม  อุ่นเรือน) 
หมู่ท่ี 4 บ้านหัวขัว

39 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างคลองส่งน้ า 1,980,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง
คลองส่งน้ า มีน้ าใช้ เพ่ือการเกษตรกว้าง 1  เมตร  ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพ่ือการเกษตร หมู่บ้าน 
ห้วยนาบอน   อย่าง เพียงพอ สูง 1 เมตร และได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ หมู่ท่ี 4
สายท่ี 2 (สายทุ่งนา ยาว 520  เมตร บ้านหัวขัว
นายค าหล้า  บุญน า) 
หมู่ท่ี 4 บ้านหัวขัว

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 โครงการก่อสร้าง 1.เพ่ือระบายน้ าขัง ก่อสร้างรางระบายน้ า 90,000 ปริมาณงานท่ี เพ่ือให้ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ราง ระบายน้ า สาย บริเวณถนน กว้าง 0.6 เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีน้ าใช้เพ่ือ หมู่บ้าน 
ทุ่งนา นายจันทร์แสง 2.เพ่ือให้ประชาชน สูง 0.6 เมตร  และได้มาตรฐาน การเกษตร หมู่ท่ี 4
เป้ียแดง   หมู่ท่ี 4 สัญจรได้อย่างสะดวกยาว 60 เมตร อย่างเพียงพอ บ้านหัวขัว
บ้านหัวขัว และปลอดภัย

41 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้มีสถานท่ี ปรับปรุงศูนย์พัฒนา 150,000   ปริมาณงานท่ี ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดประชุม และ เด็กเล็กเก่า  จ านวน ด าเนินการ ส่วนร่วมในการ หมู่บ้าน 
เก่า  หมู่ท่ี 4 บ้าน กิจกรรมต่าง ๆ 1 ศูนย์ ปรับปรุง พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4
หัวขัว ของหมู่บ้าน ซ่อมแซมแล้ว บ้านหัวขัว

เสร็จและได้
มาตรฐาน

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
42 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างสะพาน 5,000,000  ปริมาณงานท่ี  ้ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง

สะพานข้ามแม่น้้าล้ี สะพานสัญจรท่ี ข้ามแม่น้้าล้ี  จ้านวน ก่อสร้างแล้วเสร็จ สะพานสัญจรท่ี หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4 บ้านหัวขัว สะดวกและปลอดภัย1 แห่ง และได้มาตรฐาน สะดวกและ หมู่ท่ี 4

ปลอดภัย บ้านหัวขัว

43 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงซ่อมแซม 150,000   ปริมาณงานท่ี การสัญจร แผนพัฒนา กองช่าง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ได้รับความสะดวก ถนนลูกรัง สายป่าช้า ด้าเนินการ สะดวกและ หมู่บ้าน 
สายป่าช้าหัวขัว ในการคมนาคม บ้านหัวขัว  จ้านวน ปรับปรุงซ่อมแซมปลอดภัย หมู่ท่ี 4
หมู่ 4 บ้านหัวขัว 1  สายทาง แล้วเสร็จและได้ บ้านหัวขัว

มาตรฐาน

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(พ.ศ.2566-2570)

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     
ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
44 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 490,000 ปริมาณงานท่ี เพ่ือให้ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ สัญจรได้อย่างสะดวก หมู่บ้าน 
สายแม่อุยใต้ หมู่ท่ี 5 และปลอดภัย กว้าง 3  เมตร และได้มาตรฐาน และปลอดภัย หมู่ท่ี 5
บ้านโป่งแดง ยาว 300 เมตร บ้านโป่งแดง

หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
900 ตารางเมตร

45 โครงการติดต้ัง เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังโซล่าเซลล์ป๊ัมน้้า 218,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้้าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง
โซล่าเซลล์ป๊ัมน้ า มีน้ าใช้ อย่าง เพียงพอบ่อบาดาล จ านวน ติดต้ังแล้วเสร็จ อย่าง เพียงพอ หมู่บ้าน 
บ่อบาดาล 3 จุด และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 5
หมู่ท่ี 5 บ้านโป่งแดง บ้านโป่งแดง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     
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แบบ ผ.๐๒/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
46 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างลานกีฬา 1,000,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง

ลาน กีฬาเอนกประสงค์ สถานท่ี ออกก้าลังกายอเนก ประสงค์ ก่อสร้างแล้วเสร็จ สถานท่ี ออก หมู่บ้าน 
(หย่อมบ้านดอยแก้ว) อย่างเหมาะสม จ้านวน 1 แห่ง และได้มาตรฐาน ก้าลังกายอย่าง หมู่ท่ี 5
หมู่ท่ี 5 บ้านโป่งแดง เหมาะสม บ้านโป่งแดง

47 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้มีสถานท่ี ก่อสร้างศาลา 128,000 ปริมาณงานท่ี มีสถานท่ีในการ แผนพัฒนา กองช่าง
ศาลา อเนกประสงค์ ในการ กิจกรรมต่างๆ อเนกประสงค์ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้า กิจกรรมต่างๆ หมู่บ้าน 
ใจบ้าน ดอยแก้ว ของหมู่บ้าน กว้าง 4  เมตร และได้มาตรฐาน ของ หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5
หมู่ท่ี 5 บ้านโป่งแดง ยาว 8 เมตร บ้านโป่งแดง

จ้านวน 1 แห่ง

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     
ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง

งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
48 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนน 275,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริม ได้รับความสะดวก คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
เหล็กสายซอย นาย ในการคมนาคม กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 5
หล้า  จุนุ  หมู่ท่ี 5 ยาว 165 เมตร บ้านโป่งแดง
บ้านโป่งแดง หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรัง กว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 495 ตร.ม.

49 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนน 251,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
ถนนคอนกรีตเสริม ได้รับความสะดวก คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
เหล็ก สายซอย ในการคมนาคม กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 5
ใจบ้านดอยแก้ว ยาว 150 เมตร บ้านโป่งแดง
หมู่ 5 บ้านโป่งแดง หนา 0.15  เมตร

ไหล่ทางลูกรัง กว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     
ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง

งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450
 ตารางเมตร 

50 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนน 167,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
ถนนคอนกรีตเสริม ได้รับความสะดวก คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
เหล็ก สายซอย ในการคมนาคม กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 5
นายศุภชัย  บุญป๋ัน ยาว 100 เมตร บ้านโป่งแดง
หมู่ 5 บ้านโป่งแดง หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรัง กว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 300
ตารางเมตร 

(พ.ศ.2566-2570)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     
ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน

งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
51 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนน 85,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริม ได้รับความสะดวก คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
เหล็ก สายซอย ในการคมนาคม กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 5
นายเงิน  แปงดู ยาว 50  เมตร บ้านโป่งแดง
หมู่ 5 บ้านโป่งแดง หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรัง กว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 150
ตารางเมตร 

52 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงซ่อมแซม 150,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง
ซ่อมแซมระบบ มีน้้าใช้เพ่ือการ ระบบประปา หมู่บ้าน ด้าเนินการ มีน้้าใช้เพ่ือการ หมู่บ้าน 
ประปา  หมู่บ้าน อุปโภค - บริโภค จ้านวน  1  แห่ง ปรับปรุง อุปโภค - บริโภค หมู่ท่ี 5
หมู่ท่ี 5 บ้านโป่งแดง อย่างเพียงพอ ซ่อมแซมแล้ว อย่างเพียงพอ บ้านโป่งแดง

เสร็จและได้
มาตรฐาน

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     
ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง

งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
53 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างระบบประปา 100,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ระบบประปา มีน้้าใช้เพ่ือการ หอถังสูง จ านวน ด าเนินการ มีน้้าใช้เพ่ือการ หมู่บ้าน 
หอถังสูง  หมู่ 5 อุปโภค - บริโภค 1 แห่ง แล้วเสร็จ อุปโภค - บริโภค หมู่ท่ี 5
บ้านโป่งแดง อย่างเพียงพอ และได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ บ้านโป่งแดง

54 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 225,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สาย ซอย ใจบ้าน และปลอดภัย กว้าง 3  เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 5
โป่งแดง หมู่ท่ี 5 ยาว 138 เมตร บ้านโป่งแดง
บ้านโป่งแดง หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
414 ตารางเมตร

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     

งบประมาณ

ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง
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แบบ ผ.๐๒/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
55 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 300,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สาย ซอย และปลอดภัย กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 5
นายหล้า แปงดู ยาว 184 เมตร บ้านโป่งแดง
หมู่ท่ี 5 บ้านโป่งแดง หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
552 ตารางเมตร

56 โครงการติดต้ังไฟก่ิง เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ 90,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
สาธารณะโซล่าเซลล์ สัญจรได้อย่างสะดวกโซล่าเซลล์ บริเวณ ติดต้ังแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
บริเวณจุดเส่ียง และปลอดภัยในเวลาจุดเส่ียง ถนนสาย และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 5
ถนนสาย ดอยแก้ว กลางคืน  ดอยแก้ว  หมู่ท่ี 5 บ้านโป่งแดง
หมู่ท่ี 5 บ้านโป่งแดง จ้านวน 5 จุด

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     
ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง
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แบบ ผ.๐๒/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
57 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน  ก่อสร้างถนน 300,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริม ได้รับความสะดวก  คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
เหล็ก สายซอย ในการคมนาคม  กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 5
นายกันยี  ต๊ิบพระดู ยาว 180  เมตร บ้านโป่งแดง
หมู่ 5 บ้านโป่งแดง  หนา 0.15 เมตร

 ไหล่ทางลูกรัง กว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  540
ตารางเมตร 

58 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนน 200,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
ถนนคอนกรีตเสริม ได้รับความสะดวก คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
เหล็ก สายซอย ในการคมนาคม กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 5
นายธีระ   นาวา ยาว 120  เมตร บ้านโป่งแดง
หมู่ 5 บ้านโป่งแดง หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรัง กว้าง

งบประมาณ

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     
ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง
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แบบ ผ.๐๒/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ข้างละ 0.25 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  360
ตารางเมตร 

59 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนน 135,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
ถนนคอนกรีตเสริม ได้รับความสะดวก คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
เหล็ก สายซอย ในการคมนาคม กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 5
นายแก้วจู  บุญป๋ัน ยาว 80  เมตร บ้านโป่งแดง
หมู่ 5 บ้านโป่งแดง หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรัง กว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  240
ตารางเมตร 

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     
ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง

งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
60 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 218,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายนายยูแซ เป้ียแดง และปลอดภัย กว้าง 3  เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 5
หมู่ท่ี 5 บ้านโป่งแดง ยาว 134 เมตร บ้านโป่งแดง

หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
402 ตารางเมตร

61 โครงการปรับปรุง เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

486,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
ซ่อมแซมถนน ทางการเกษตร ลูกรัง กว้าง 5 เมตร ปรับปรุง และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายแม่อุย หมู่ท่ี 5 ยาว 2,000 เมตร ซ่อมแซม หมู่ท่ี 5
บ้านโป่งแดง หนา 0.20 เมตร แล้วเสร็จ และได้ บ้านโป่งแดง

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า มาตรฐน
10,000 ตารางเมตร

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
62 โครงการปรับปรุง เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
493,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ทางการเกษตร ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ปรับปรุง และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายแม่นาวะ หมู่ท่ี 5 ยาว 2,500 เมตร ซ่อมแซม หมู่ท่ี 5
บ้านโป่งแดง หนา 0.20 เมตร แล้วเสร็จ และได้ บ้านโป่งแดง

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า มาตรฐน
10,000 ตารางเมตร

63 โครงการปรับปรุง เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

394,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ทางการเกษตร ลูกรัง กว้าง 4  เมตร ปรับปรุง และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายห้วยแคลง ยาว 2,000 เมตร ซ่อมแซม หมู่ท่ี 5
หมู่ท่ี 5 บ้านโป่งแดง หนา 0.20 เมตร แล้วเสร็จ และได้ บ้านโป่งแดง

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า มาตรฐน
8,000 ตารางเมตร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

งบประมาณ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
64 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างคลองส่งน้้า 450,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง

คลองส่งน้้าคอนกรีต มีน้้าใช้เพ่ือการ เพ่ือการเกษตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ น้้าใช้เพ่ือการ หมู่บ้าน 
เสริมเหล็ก เกษตรอย่างเพียงพอกว้าง 0.60  เมตร และได้มาตรฐาน เกษตรอย่าง หมู่ท่ี 5
นายดี  เสาร์เย็น ลึก 0.60  เมตร เพียงพอ บ้านโป่งแดง
หมู่ 5 บ้านโป่งแดง ยาว 400  เมตร

65 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างคลองส่งน้้า 1,980,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง
คลองส่งน้้าคอนกรีต มีน้้าใช้เพ่ือการ เพ่ือการเกษตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ น้้าใช้เพ่ือการ หมู่บ้าน 
เสริมเหล็ก เกษตรอย่างเพียงพอกว้าง 1  เมตร และได้มาตรฐาน เกษตรอย่าง หมู่ท่ี 5
ห้วยแคลง ลึก 1  เมตร เพียงพอ บ้านโป่งแดง
หมู่ 5 บ้านโป่งแดง ยาว  500  เมตร

66 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างคลองส่งน้้า 1,980,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง
คลองส่งน้้าคอนกรีต มีน้้าใช้เพ่ือการ เพ่ือการเกษตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ น้้าใช้เพ่ือการ หมู่บ้าน 
เสริมเหล็ก เกษตรอย่างเพียงพอกว้าง 1  เมตร และได้มาตรฐาน เกษตรอย่าง หมู่ท่ี 5
แม่อุย ลึก 1  เมตร เพียงพอ บ้านโป่งแดง
หมู่ 5 บ้านโป่งแดง ยาว  500  เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     
ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
67 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างคลองส่งน้้า 1,980,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง

คลองส่งน้้าคอนกรีต มีน้้าใช้เพ่ือการ เพ่ือการเกษตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ น้้าใช้เพ่ือการ หมู่บ้าน 
เสริมเหล็ก เกษตรอย่างเพียงพอกว้าง 1  เมตร และได้มาตรฐาน เกษตรอย่าง หมู่ท่ี 5
ทุ่งใหม่ ลึก 1 เมตร เพียงพอ บ้านโป่งแดง
หมู่ 5 บ้านโป่งแดง ยาว 500  เมตร

68 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างคลองส่งน้ า 980,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง
คลองส่งน้ าคอนกรีต มีน้ าใช้เพ่ือการ เพ่ือการเกษตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ น้ าใช้เพ่ือการ หมู่บ้าน 
เสริมเหล็ก เกษตรอย่างเพียงพอกว้าง 1  เมตร และได้มาตรฐาน เกษตรอย่าง หมู่ท่ี 5
ฝายลุงกอเด  ลึก 1 เมตร เพียงพอ บ้านโป่งแดง
หมู่ 5 บ้านโป่งแดง ยาว 200  เมตร

69 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 6,000,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง
อ่างเก็บน้้าแม่อุย มีน้้าใช้เพ่ือการ แม่อุย จ้านวน 1 แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จ น้้าใช้เพ่ือการ หมู่บ้าน 
หมู่ 5 บ้านโป่งแดง เกษตรอย่างเพียงพอ และได้มาตรฐาน เกษตรอย่าง หมู่ท่ี 5

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง

ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

งบประมาณ
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
70 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 6,000,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง

อ่างเก็บน้้าห้วยต้นผ้ึง มีน้้าใช้เพ่ือการ ห้วยต้นผ้ึง จ้านวน ก่อสร้างแล้วเสร็จ น้้าใช้เพ่ือการ หมู่บ้าน 
หมู่ 5 บ้านโป่งแดง เกษตรอย่างเพียงพอ1  แห่ง และได้มาตรฐาน เกษตรอย่าง หมู่ท่ี 5

เพียงพอ บ้านโป่งแดง

71 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 6,000,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง
อ่างเก็บน้้าห้วยผีเส้ือ มีน้้าใช้เพ่ือการ ห้วยผีเส้ือ จ้านวน ก่อสร้างแล้วเสร็จ น้้าใช้เพ่ือการ หมู่บ้าน 
หมู่ 5 บ้านโป่งแดง เกษตรอย่างเพียงพอ1 แห่ง และได้มาตรฐาน เกษตรอย่าง หมู่ท่ี 5

เพียงพอ บ้านโป่งแดง

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     
ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
72 โครงการขยายเขต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ 500,000   ปริมาณงาน ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง

ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร การท้าการเกษตร การเกษตร จ้านวน ท่ีด้าเนินการ การด้าเนินการ หมู่บ้าน การไฟ้ฟา
ทุ่งใหม่  หมู่ 5 ให้กับประชาชน 1 สายทาง ขยายเขตไฟฟ้า ทางการเกษตร หมู่ท่ี 5
บ้านโป่งแดง แล้วเสร็จและ ได้ประสิทธิภาพ บ้านโป่งแดง

ได้มาตรฐาน มากข้ึน

73 โครงการขุดลอกอ่าง เพ่ือให้ประชาชน ขุดลอกอ่างเก็บน้้า 300,000   ปริมาณงานท่ี ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง
เก็บน้้าห้วยแคลง มีน้้าใช้เพ่ือการ ห้วยแคลง  จ้านวน ก่อสร้างแล้วเสร็จ น้้าใช้เพ่ือการ หมู่บ้าน 
หมู่ 5 บ้านโป่งแดง เกษตรอย่างเพียงพอ1  แห่ง และได้มาตรฐาน เกษตรอย่าง หมู่ท่ี 5

เพียงพอ บ้านโป่งแดง

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     
ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

(พ.ศ.2566-2570)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง

งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
74 โครงการขุดเจาะ เพ่ือให้ประชาชน ขุดเจาะบ่อบาดาล 340,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง

บ่อบาดาล มีน้ าใช้ เพ่ือการเกษตรขนาด 4 น้ิว ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพ่ือการเกษตร หมู่บ้าน 
พร้อม โซล่าเซลล์ อย่าง เพียงพอ ความลึก  43-100 และได้มาตรฐาน อย่าง เพียงพอ หมู่ท่ี 6
หมู่ท่ี 6 บ้านแม่ปันเดง เมตร พร้อมติดต้ัง บ้านแม่ปันเดง

แผงโซล่าเซลล์

75 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 159,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก  ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอยนายเลียบ - และปลอดภัย กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 6
แท็งค์น้ าประปาใหม่ ยาว 98  เมตร บ้านแม่ปันเดง
หมู่ท่ี 6 บ้านแม่ปันเดง หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
294 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการท่ี
งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

วัตถุประสงค์
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
76 โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือเป็นการปรับปรุงปรับปรุงภูมิทัศน์ 5,000,000 ปริมาณงานท่ี อ่างแม่ปันเดง แผนพัฒนา กองช่าง

อ่างเก็บน้้าแม่ปันเดง อ่างแม่ปันเดง เอ้ือต่ออ่างเก็บน้้าแม่ปันเดง แล้วเสร็จ เอ้ือต่อการ หมู่บ้าน 
หมู่ 6 บ้านแม่ปัเดง การท่องเท่ียว และมี จ้านวน  1  แห่ง และได้มาตรฐาน ท่องเท่ียว และมี หมู่ท่ี 6

ความสวยงาม ความสวยงาม บ้านแม่ปันเดง

77 โครงการติดต้ังไฟก่ิง เพ่ือให้เกิดความ ติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ 500,000  ปริมาณงานท่ี  ้เกิดความส่อง แผนพัฒนา กองช่าง
สาธารณะพร้อม ส่องสว่างบนท้อง ภายในหมู่บ้าน ด้าเนินการแล้ว สว่างบนท้องถนน หมู่บ้าน 
พาดสาย หมู่ 6 ถนนในเวลากลางคืน เสร็จและได้ ในเวลากลางคืน หมู่ท่ี 6
บ้านแม่ปันเดง และเกิดความปลอดภัย มาตรฐาน และเกิดความ บ้านแม่ปันเดง

ในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยในชีวิต
ของประชาชน และทรัพย์สิน

ของประชาชน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     
ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง

ท่ี
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
78 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างท้านบดิน 1,200,000 ปริมาณงานท่ี  ้ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ท้านบดินและขุดลอก มีน้้าใช้เพ่ือการ และขุดลอกล้าห้วย ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีน้ าใช้เพ่ือการ หมู่บ้าน 
ล้าห้วยใบไม้เน่า เกษตรอย่างเพียงพอ จ้านวน 1 แห่ง และได้มาตรฐาน เกษตรอย่าง หมู่ท่ี 6
หมู่ 6 เพียงพอ บ้านแม่ปันเดง
บ้านแม่ปันเดง

79 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 294,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอยบ้านต้ังข้าว และปลอดภัย กว้าง  3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 6
หมู่ท่ี 6 บ้านแม่ปันเดง ยาว 180 เมตร บ้านแม่ปันเดง

หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
540 ตารางเมตร

ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
80 โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงศูนย์ ปรับปรุงศูนย์ผู้สูงอายุ 150,000 ปริมาณงานท่ี มีศูนย์ผู้สูงอายุท่ีมี แผนพัฒนา กองช่าง

ศูนย์ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุให้มีความ หมู่ท่ี 6 จ านวน ปรับปรุงแล้วเสร็จ ความปลอดภัย หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6 บ้านแม่ปันเดง ปลอดภัยและเอ้ือต่อ1  แห่ง และได้มาตรฐาน และเอ้ือต่อการ หมู่ท่ี 6

การจัดกิจกรรมของ จัดกิจกรรมของ บ้านแม่ปันเดง
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ

81 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้มีสถานท่ีจัด ปรับปรุงศูนย์พัฒนา 200,000   ปริมาณงานท่ี ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า ประชุมและจัด เด็กเล็กจ านวน 1 ด าเนินการปรับ มีส่วนร่วมในการ หมู่บ้าน 
หมู่ 6 กิจกรรมต่าง ๆ ของ หลัง ปรุงซ่อมแซม พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6
บ้านแม่ปันเดง หมู่บ้าน แล้วเสร็จและได้ มากข้ึน บ้านแม่ปันเดง

มาตรฐาน

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

ท่ี
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
82 โครงการขยายเขต เพ่ือให้เกิดความ ด าเนินการขยายเขต 150,000 ปริมาณงานท่ี เกิดความ ปลอดภัยแผนพัฒนา กองช่าง

ไฟก่ิงสาธารณะ ปลอดภัยในชีวิตและ ไฟก่ิงสาธารณะ ด าเนินการ ในชีวิตและ หมู่บ้าน 
ภายใน หมู่บ้าน ทรัพย์สินของ ภายใน หมู่บ้าน แล้วเสร็จและ ทรัพย์สินของ หมู่ท่ี 6
หมู่ท่ี 6 บ้านแม่ปันเดง ประชาชน หมู่ท่ี 6 ได้มาตรฐาน ประชาชน บ้านแม่ปันเดง

83 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 250,000   ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย นายแก้ว และปลอดภัย กว้าง  3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 6
ปันเป็ง  หมู่ 6 ยาว 150 เมตร บ้านแม่ปันเดง
บ้านแม่ปันเดง หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
450  ตารางเมตร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(พ.ศ.2566-2570)

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
84 โครงการติดต้ังไฟก่ิง เพ่ือให้เกิดความส่อง ติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ 300,000   ปริมาณงานท่ี เกิดความส่อง แผนพัฒนา กองช่าง

สาธารณพลังงาน สว่างบนท้องถนน พลังงานแสงอาทิตย์ ด้าเนินการ สว่างบนท้องถนน หมู่บ้าน 
แสงอาทิตย์  หมู่ 6 ในเวลากลางคืนและ จ้านวน 38 จุด แล้วเสร็จและ ในเวลากลางคืน หมู่ท่ี 6
บ้านแม่ปันเดง เกิดความปลอดภัยใน ได้มาตรฐาน และเกิดความ บ้านแม่ปันเดง

ชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยในชีวิต
ของประชาชน และทรัพย์สิน

ของประชาชน
85 โครงการก่อสร้าง เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี ก่อสร้างศูนย์โอท็อป 800,000   ปริมาณงานท่ี ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง

ศูนย์โอท็อป จุดจ าหน่ายสินค้า บริเวณศูนย์พัฒนา ก่อสร้างแล้วเสร็จ สถานท่ีจุด หมู่บ้าน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โอท็อปของหมู่บ้าน เด็กเล็กเก่า  จ านวน และได้มาตรฐาน จ าหน่ายสินค้า หมู่ท่ี 6
เก่า  หมู่ 6 1  แห่ง โอท็อปของ บ้านแม่ปันเดง
บ้านแม่ปันเดง หมู่บ้าน

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     
ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
86 โครงการก่อสร้าง เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี ก่อสร้างเมรุเผาศพ 1,500,000  ปริมาณงานท่ี มีสถานท่ี แผนพัฒนา กองช่าง

เมรุเผาศพ สุสาน ฌาปณกิจศพ ให้มี จ้านวน  1  แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จ ฌาปณกิจศพ หมู่บ้าน 
บ้านแม่ปันเดง หมู่ 6 ความเหมาะสม และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 6

บ้านแม่ปันเดง

87 โครงการซ่อมแซม พ่ือประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมหอ 50,000 ปริมาณงานท่ี ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนา กองช่าง
หอ กระจายข่าว ข้อ มูลข่าวสารให้กับ กระจายข่าว ตามจุด ด าเนินการ ข้อ มูลข่าวสาร หมู่บ้าน 
ประจ าหมู่บ้าน ประชาชนทราบ ท่ีช ารุด ในหมู่บ้าน แล้วเสร็จและ ให้กับประชาชน หมู่ท่ี 7
หมู่ท่ี 7 บ้านสัญชัย อย่าง ท่ัวถึง ได้มาตรฐาน ทราบอย่าง ท่ัวถึง บ้านสัญชัย

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     
ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
88 โครงการขยาย เพ่ือขยายอ่างเก็บน้ า ขยายอ่างเก็บน้ า 200,000 ปริมาณงานท่ี อ่างเก็บน้ า แผนพัฒนา กองช่าง

อ่างเก็บ น้ า ให้ สามารถรองรับน้ าจ านวน  1  แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถรองรับน้ า หมู่บ้าน 
(ห้วยน้ าผ้ึง) ได้มากข้ึน และได้มาตรฐาน ได้มากข้ึน หมู่ท่ี 7
หมู่ท่ี 7 บ้านสัญชัย บ้านสัญชัย

89 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 467,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ได้รับความสะดวก เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย นายเมืองมา ในการคมนาคม กว้าง  3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 7
สุต๋า   หมู่  7 ยาว 280 เมตร บ้านสัญชัย
บ้านสัญชัย หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
840  ตารางเมตร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
90 โครงการก่อสร้าง เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี ก่อสร้างศาลา 100,000  ปริมาณงานท่ี มีสถานท่ี แผนพัฒนา กองช่าง

ศาลาอเนกประสงค์ ด้าเนินการประชุม อเนกประสงค์ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ด าเนินการจัด หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7 บ้านสัญชัย และจัดกิจกรรม จ้านวน 1 แห่ง และได้มาตรฐาน ประชุมและ หมู่ท่ี 7

ต่าง ๆ  ในหมู่บ้าน จัดกิจกรรมต่าง ๆ บ้านสัญชัย
ในหมู่บ้าน

91 โครงการติดต้ังระบบ เพ่ือให้ประชาชนมี ติดต้ังระบบโซล่า 250,000  ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนา กองช่าง
โฃล่าเซลส์ประปา น้้าเพ่ือการอุปโภค - เซลส์ประปา ด าเนินการแล้ว เพ่ือการอุปโภค- หมู่บ้าน 
หมู่บ้านห้วยน้้าดิบ บริโภค อย่าง จ้านวน  1  แห่ง เสร็จและได้ บริโภค อย่าง หมู่ท่ี 7
หมู่ 7 บ้านสัญชัย เพียงพอ มาตรฐาน เพียงพอ บ้านสัญชัย

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     
ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
92 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงระบบประปา 100,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง

ระบบ ประปาหมู่บ้าน มีน้ าใช้ เพ่ือการ (ห้วย สายยาว) หมู่ท่ี 7 ด าเนินการ เพ่ือการอุปโภค- หมู่บ้าน 
(ห้วย สายยาว) อุปโภค-บริโภค หมู่ท่ี 7  จ านวน แล้วเสร็จและ บริโภคอย่าง หมู่ท่ี 7
หมู่ท่ี 7 บ้านสัญชัย อย่าง เพียงพอ 1  แห่ง ได้มาตรฐาน เพียงพอ บ้านสัญชัย

93 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 333,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ได้รับความสะดวก เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย นายนินู ในการคมนาคม กว้าง  3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 7
เสาร์เย็น  หมู่ 7 ยาว 200 เมตร บ้านสัญชัย
บ้านสัญชัย หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
600  ตารางเมตร

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     
ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
94 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงระบบประปา 100,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง

ระบบ ประปาหมู่บ้าน มีน้ าใช้ เพ่ือการ หมู่บ้าน (ห้วยน้ าดิบ) ด าเนินการ เพ่ือการอุปโภค- หมู่บ้าน 
(ห้วย น้ าดิบ) หมู่ท่ี 7 อุปโภค-บริโภค หมู่ท่ี 7  จ านวน แล้วเสร็จและ บริโภคอย่าง หมู่ท่ี 7
บ้านสัญชัย อย่าง เพียงพอ 1  แห่ง ได้มาตรฐาน เพียงพอ บ้านสัญชัย

95 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ ก่อสร้างฝาย 50,000 ปริมาณงานท่ี มีน้ าไว้ใช้ในการ แผนพัฒนา กองช่าง
 ห้วยแม่ปันเดง ใน การเกษตรและ (ฝายไม้)  จ านวน ก่อสร้างแล้วเสร็จ เกษตรเพียงพอ หมู่บ้าน 
(ฝายไม้) หมู่ท่ี 7 สร้างความชุ่มช้ืน 1  แห่ง และได้มาตรฐาน และสร้างความ หมู่ท่ี 7
บ้านสัญชัย ให้พ้ืนท่ีป่า ชุ่มช้ืนให้พ้ืนท่ีป่า บ้านสัญชัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
96 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 383,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ได้รับความสะดวก เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย นายกันดา ในการคมนาคม กว้าง  3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 7
จันทร์ค า   หมู่ 7 ยาว 230 เมตร บ้านสัญชัย
บ้านสัญชัย หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
690  ตารางเมตร

97 โครงการติดต้ังไฟก่ิง เพ่ือให้เกิดความ ด าเนินการติดต้ัง 100,000 ปริมาณงานท่ี เกิดความ ปลอดภัยแผนพัฒนา กองช่าง
สาธารณะ ปลอดภัยในชีวิตและ ไฟก่ิงสาธารณะ ด าเนินการ ในชีวิตและ หมู่บ้าน 
สายบ้านลุงปุ๊ด - ทรัพย์สินของ จ านวน  13 จุด แล้วเสร็จและ ทรัพย์สินของ หมู่ท่ี 7
บ้านนายทองเพชร ประชาชน ได้มาตรฐาน ประชาชน บ้านสัญชัย
หมู่ท่ี 7 บ้านสัญชัย

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
98 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 334,000   ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ได้รับความสะดวก เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย นายอินธรรม ในการคมนาคม กว้าง  3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 7
ต๋ันตะนะ   หมู่ 7 ยาว 130 เมตร บ้านสัญชัย
บ้านสัญชัย หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
390 ตารางเมตร

99 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างคลองส่งน้ า 1,900,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนา กองช่าง
คลองส่งน้ า มีน้ า ใช้เพ่ือการเกษตรกว้าง 1  เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ ใช้เพ่ือการเกษตร หมู่บ้าน 
(ห้วยเก๋ียง) หมู่ท่ี 7 อย่าง เพียงพอ สูง 1 เมตร และได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ หมู่ท่ี 7
บ้านสัญชัย ยาว 520  เมตร บ้านสัญชัย

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
100 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างลานกีฬา 1,000,000  ปริมาณงานท่ี ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง

สนามกีฬาอเนก มีสถานท่ีออกก าลัง อเนกประสงค์ ก่อสร้างแล้ว สถานท่ีออก หมู่บ้าน 
ประสงค์  หมู่ 7 กาย อย่างเหมาะสม จ านวน 1  แห่ง เสร็จ และได้ ก าลังกาย หมู่ท่ี 7
บ้านสัญชัย มาตรฐาน อย่างเหมาะสม บ้านสัญชัย

101 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้มีสถานท่ี ก่อสร้างเมรุเผาศพ 1,500,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง
เมรุเผาศพ  สุสาน ด าเนินการฌาปณกิจจ านวน 1 แห่ง ก่อสร้างแล้ว สถานท่ีด าเนิน หมู่บ้าน 
บ้านสัญชัย ศพ เสร็จ และได้ การฌาปณกิจ หมู่ท่ี 7

มาตรฐาน ศพ บ้านสัญชัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
102 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนน 449,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวกคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอยข้างอาราม และปลอดภัย กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 9
บ้านดงฝ่ังตะวันออก ยาว 275 เมตร บ้านดง
หมู่ท่ี 9 บ้านดง หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
825 ตารางเมตร

103 โครงการก่อสร้างเมรุ เพ่ือให้มีเมรุเผาศพ ก่อสร้างเมรุเผาศพ 1,100,000 ปริมาณงานท่ี มีเมรุเผาศพท่ีได้ แผนพัฒนา กองช่าง
เผาศพ ท่ี ได้มาตฐานใช้ใน จ านวน 1  แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จ มาตฐาน หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 บ้านดง พิธีการเผาศพได้อย่าง และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 9

เหมาะสม บ้านดง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
104 โครงการติดต้ังไฟ เพ่ือให้เกิดความ ติดต้ังไฟสัญญาณ 50,000 ปริมาณงานท่ี เกิดความ แผนพัฒนา กองช่าง

สัญญาณ เตือนทางโค้ง ปลอดภัยในชีวิต ทางเตือนโค้ง ด าเนินการ ปลอดภัยในชีวิต หมู่บ้าน 
หน้า อารามบ้านดง และ ทรัพย์สินของ หน้าอารามบ้านดง แล้วเสร็จและ และทรัพย์สิน หมู่ท่ี 9
หมู่ท่ี 9 บ้านดง ประชาชน จ านวน 2 จุด ได้มาตรฐาน ของประชาชน บ้านดง

105 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 208,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ได้รับความสะดวก เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอยนายเวียนชัย ในการคมนาคม กว้าง  3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 9
เต๋จา หมู่  9 บ้านดง ยาว 125 เมตร บ้านดง

หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
375 ตารางเมตร

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
106 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชน  ปรับปรุงซ่อมแซม 100,000  ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนา กองช่าง

ซ่อมแซมบ่อน้ าต้ืน มีน้ าใช้เพ่ือการ บ่อน้ าต้ืน จ านวน ด าเนินแล้ว เพ่ือการอุปโภค- หมู่บ้าน 
ห้วยน้ าดิบ  หมู่ 9 อุปโภค - บริโภค 1  แห่ง เสร็จและได้ บริโภค  อย่าง หมู่ท่ี 9
บ้านดง อย่างเพียงพอ มาตรฐาน เพียงพอ บ้านดง

107 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชน ด าเนินการปรับปรุง 50,000    ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนา กองช่าง
ซ่อมแซมถังเก็บน้ า มีน้ าใช้เพ่ือการ ซ่อมแซมถังเก็บน้ า ด าเนินแล้ว เพ่ือการอุปโภค- หมู่บ้าน 
จุดบ้านนายฤทธิไกร อุปโภค - บริโภค จ านวน 1  แห่ง เสร็จและได้ บริโภค  อย่าง หมู่ท่ี 9
หมู่ 9 บ้านดง อย่างเพียงพอ มาตรฐาน เพียงพอ บ้านดง

108 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงซ่อมแซม 100,000  ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนา กองช่าง
ซ่อมแซมระบบ มีน้ าใช้เพ่ือการ ระบบประปาหมู่บ้าน ด าเนินแล้ว เพ่ือการอุปโภค- หมู่บ้าน 
ประปาหมู่บ้าน อุปโภค - บริโภค จ านวน 1  แห่ง เสร็จและได้ บริโภค  อย่าง หมู่ท่ี 9
หมู่ 9  บ้านดง อย่างเพียงพอ มาตรฐาน เพียงพอ บ้านดง

โครงการ วัตถุประสงค์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี
งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์



 

- 176 -

แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
109 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชน เป่าล้างบ่อบาดาล 40,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง

ระบบ ประปาหมู่บ้าน มีน้ าใช้ เพ่ือการ หมู่ 9  บ้านดง ด าเนินการ อุปโภค-บริโภค หมู่บ้าน 
 หมู่ท่ี 9 บ้านดง อุปโภค-บริโภค จ านวน 5 บ่อ แล้วเสร็จและ อย่างเพียงพอ หมู่ท่ี 9

อย่าง เพียงพอ ได้มาตรฐาน บ้านดง

110 โครงการติดต้ังไฟก่ิง เพ่ือสร้างความสว่าง ติดต้ังไฟก่ิง 100,000 ปริมาณงานท่ี สร้างความ แผนพัฒนา กองช่าง
สาธารณะถนน ของถนนและสร้าง สาธารณะถนน ด าเนินการ ปลอดภัยในชีวิต หมู่บ้าน 
สายหลักภายใน ความปลอดภัยในชีวิต สายหลักในหมู่บ้าน แล้วเสร็จและ และทรัพย์สิน หมู่ท่ี 9
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 และทรัพย์สินของ หมู่  9  ได้มาตรฐาน ของประชาชน บ้านดง
บ้านดง ประชาชน จ านวน  13  จุด

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
111 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 377,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ได้รับความสะดวก เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอยศูนย์พัฒนา ในการคมนาคม กว้าง  4 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 9
ชาวเขา หมู่ 9 บ้านดง ยาว 170 เมตร บ้านดง

หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
680 ตารางเมตร

112 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้มีสถานท่ี ปรับปรุงศาลา 50,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง
ศาลา ประชาคม ณ ในการประชุม ประชาคม ด าเนินการ ส่วนร่วมในการ หมู่บ้าน 
อาราม บ้านดง และจัดกิจกรรมต่างๆ จ านวน  1  แห่ง แล้วเสร็จและ พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9
หมู่ท่ี 9 บ้านดง ของหมู่บ้าน ได้มาตรฐาน เพ่ิมมากข้ึน บ้านดง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง



 

- 178 -

แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
113 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงซ่อมแซม 150,000  ปริมาณงานท่ี ประชาชนได้รับ แผนพัฒนา กองช่าง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ได้รับความสะดวก ถนนลูกรัง  จ านวน ด าเนินการ ความสะดวกใน หมู่บ้าน 
สายก่ิวครูบา  หมู่ 9 ในการคมนาคม 1  สาย แล้วเสร็จและ การคมนาคม หมู่ท่ี 9
บ้านดง ได้มาตรฐาน บ้านดง

114 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 261,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
 คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวก เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย นายบัญญัติ  และปลอดภัย กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 9
วันดู หมู่ท่ี 9 บ้านดง ยาว 160 เมตร บ้านดง

หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
480 ตารางเมตร

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
115 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 130,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวก เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย นางเสาร์  และปลอดภัย กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 9
บุญค าหล้า หมู่ท่ี 9 ยาว 80 เมตร บ้านดง
บ้านดง หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
240 ตารางเมตร

116 โครงการขุดเจาะ เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล 250,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนา กองช่าง
บ่อบาดาล  พ่อหลวง น้ าเพ่ือการอุปโภค - ขนาด Ø 4 น้ิว ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพ่ือการอุปโภค- หมู่บ้าน 
สุมา  สุภา  หมู่ 9 บริโภค อย่างเพียงพอ ลึก 43-100 เมตร และได้มาตรฐาน บริโภค  อย่าง หมู่ท่ี 9
บ้านดง จ านวน 1 บ่อ เพียงพอ บ้านดง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
117 โครงการขุดลอก เพ่ือให้สามารถรองรับ ขุดลอก ห้วยนาบอน 50,000 ปริมาณงานท่ี สามารถรองรับ แผนพัฒนา กองช่าง

ห้วย นาบอน หมู่ท่ี 9 ปริมาณน้ าได้มากข้ึนจ านวน 1  แห่ง ด าเนินการขุด ปริมาณน้ าได้ หมู่บ้าน 
บ้านดง แล้ว เสร็จและ มาก ข้ึน หมู่ท่ี 9

ได้ มาตรฐาน บ้านดง

118 โครงการติดต้ังกล้อง เพ่ือสร้างความ ด าเนินการติดต้ัง 1,000,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีความ แผนพัฒนา กองช่าง
วงจรปิด ปลอดภัยในชีวิตและกล้องวงจรปิด ด าเนินการ ปลอดภัยในชีวิต หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 บ้านดง ทรัพย์สินของ บริเวณหน้าอาราม แล้ว เสร็จและ และทรัพย์สิน หมู่ท่ี 9

ประชาชน บ้านดงและบริเวณ ได้ มาตรฐาน บ้านดง
จุดเส่ียง หมู่ท่ี 9
บ้านดง จ านวน
10 จุด

วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

ท่ี โครงการ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
119 โครงการติดต้ังไฟก่ิง เพ่ือให้เกิดความส่อง ติดต้ังไฟก่ิงสาธารณะ 50,000     ปริมาณงานท่ี เกิดความส่อง แผนพัฒนา กองช่าง

สาธารณะ ซอยบ้าน สว่างบนท้องถนน จ านวน  6 จุด ก่อสร้างแล้วเสร็จ สว่างบนท้อง หมู่บ้าน 
นายภาศกร  เต๋จา และเพ่ือความ และได้มาตรฐาน ถนนและเพ่ือ หมู่ท่ี 9
หมู่ 9 บ้านดง ปลอดภัยในชีวิตและ ความปลอดภัย บ้านดง

ทรัพย์สินของ ในชีวิตและ
ประชาชน ทรัพย์สินของ

ประชาชน

120 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 200,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง
อ่าง เก็บน้ าส าหรับ มีแหล่ง กักเก็บน้ าใช้ จ านวน  1  แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีแหล่ง กักเก็บน้ า หมู่บ้าน 
อุปโภค- บริโภค ท าการเกษตร และได้มาตรฐาน ใช้ท าการเกษตร หมู่ท่ี 10
ห้วยสาย หมู่ท่ี 10 อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ บ้านหนองผ า
บ้านหนองผ า

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
121 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 200,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

อ่าง เก็บน้ าส าหรับ มีแหล่ง กักเก็บน้ าใช้ จ านวน  1  แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีแหล่ง กักเก็บน้ า หมู่บ้าน 
อุปโภค- บริโภค  ท าการเกษตร และได้มาตรฐาน ใช้ท าการเกษตร หมู่ท่ี 10
ห้วยอู่ธรรม หมู่ท่ี 10 อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ บ้านหนองผ า
บ้านหนองผ า

122 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้สถานท่ีในการ ปรับปรุงซ่อมแซม 50,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีส่วน แผนพัฒนา กองช่าง
ซ่อม แซมศาลา ประชุม และ ศาลาประชาคม ด าเนินการ ร่วมในการพัฒนา หมู่บ้าน 
ประชาคม ประจ า จัดกิจกรรมต่างๆ จ านวน  1  แห่ง แล้ว เสร็จและ หมู่บ้านเพ่ิมมาก หมู่ท่ี 10
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 ของ หมู่บ้าน ได้ มาตรฐาน ข้ึน บ้านหนองผ า
บ้านหนองผ า

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
123 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างคลองส่งน้ า 600,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ า ใช้ แผนพัฒนา กองช่าง

คลอง ส่งน้ า มีน้ า ใช้เพ่ือการเกษตรคอนกรีต ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพ่ือการเกษตร หมู่บ้าน 
ฝายนายหม่ืน อย่าง เพียงพอ กว้าง 1 เมตร และได้มาตรฐาน อย่าง เพียงพอ หมู่ท่ี 10
วงค์ษา   หมู่ท่ี 10  สูง 1 เมตร บ้านหนองผ า

ยาว 180 เมตร

124 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยาง 116,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลส์ติก สัญจรได้อย่างสะดวกแอสฟัลส์ติก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
คอนกรีต เช่ือมต่อ และปลอดภัย กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 10
หมู่บ้าน จุดเร่ิมต้น ยาว 98 เมตร บ้านหนองผ า
นายอุ่น อุ่นเรือน หนา 0.05 เมตร
หมู่ท่ี 10 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

294  ตารางเมตร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
125 โครงการซ่อมแซม เพ่ือประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมหอ 50,000 ปริมาณงานท่ี ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนา กองช่าง

หอ กระจายข่าว ข้อ มูลข่าวสาร กระจายข่าว ตามจุด ด าเนินการ ข้อ มูลข่าวสาร หมู่บ้าน 
ประจ าหมู่บ้าน ให้กับ ประชาชนทราบ ท่ีช ารุด ในหมู่บ้าน แล้วเสร็จและได้ ให้กับประชาชน หมู่ท่ี 10
หมู่ท่ี 10 อย่าง ท่ัวถึง มาตรฐาน ทราบอย่างท่ัวถึง บ้านหนองผ า
บ้านหนองผ า

126 โครงการก่อสร้าง เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ ด าเนินการก่อสร้าง 60,000 ปริมาณงานท่ี มีน้ าไว้ใช้ แผนพัฒนา กองช่าง
ฝาย ชะลอน้ า ใน การเกษตรและ ฝาย ชะลอน้ า ด าเนินการ ในการเกษตร หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 สร้างความชุ่มช้ืน จ านวน 1 แห่ง แล้วเสร็จและได้ เพียงพอและ หมู่ท่ี 10
บ้านหนองผ า ให้พ้ืนท่ีป่า มาตรฐาน สร้างความชุ่มช้ืน บ้านหนองผ า

ให้พ้ืนท่ีป่า

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
127 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 177,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ได้รับความสะดวก เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย นางนารี ในการคมนาคม กว้าง  4 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 10
เต๋จา  หมู่  10 ยาว 80 เมตร บ้านหนองผ า
บ้านหนองผ า หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
320 ตารางเมตร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
128 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 333,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ได้รับความสะดวก เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย นายค าสิงห์ ในการคมนาคม กว้าง  3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 10
จุนุ  หมู่ 10 ยาว  200  เมตร บ้านหนองผ า
บ้านหนองผ า หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
600 ตารางเมตร

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
129 โครงการติดต้ังไฟก่ิง เพ่ือให้เกิดความสว่างติดต้ัง ไฟก่ิง 100,000 ปริมาณงานท่ี สร้างความ แผนพัฒนา กองช่าง

สาธารณะ บริเวณ 4 บนท้องถนนและเพ่ือสาธารณะ  จ านวน ด าเนินการ ปลอดภัยในชีวิต หมู่บ้าน 
แยกบ้านนางกรรตนา- ความปลอดภัยในชีวิต 13  จุด แล้วเสร็จและได้ และทรัพย์สิน หมู่ท่ี 10
บ้านนายพงษ์แก้ว และทรัพย์สินของ มาตรฐาน ของประชาชน บ้านหนองผ า
หมู่ท่ี 10 ประชาชน
บ้านหนองผ า

130 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงซ่อมแซม 150,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนได้รับ แผนพัฒนา กองช่าง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ได้รับความ ถนนลูกรังตามแบบ ด าเนินการ ความสะดวกใน หมู่บ้าน 
เพ่ือการเกษตร สะดวกในการ ประมาณการ แล้วเสร็จและได้ การคมนาคม หมู่ท่ี 10
หัวยกันพอมา  คมนาคม อบต.ทุ่งหัวช้าง มาตรฐาน บ้านหนองผ า
หมู่ 10  บ้าน
หนองผ า

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

งบประมาณ

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
131 โครงการขุดเจาะ เพ่ือให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อบาดาล 250,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนา กองช่าง

บ่อบาดาล  หมู่ 10 น้ าเพ่ือการอุปโภค - ขนาด Ø 4 น้ิว ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพ่ือการอุปโภค- หมู่บ้าน 
บ้านหนองผ า บริโภค อย่างเพียงพอลึก 43-100 เมตร และได้มาตรฐาน บริโภค  อย่าง หมู่ท่ี 10

จ านวน 1 บ่อ เพียงพอ บ้านหนองผ า

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
133 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 476,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย นายปุ๊ด และปลอดภัย กว้าง 4 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 11
เงินค า  ถึงทางต่อ ยาว  220 เมตร บ้านสันดอนมูล
วัดดอยพระบาท หนา 0.15 เมตร
หงษ์ค า  หมู่ท่ี 11 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
บ้านสันดอนมูล 880 ตารางเมตร

134 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 104,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย นายบุญทอน และปลอดภัย กว้าง 3  เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 11
วันดู   หมู่ท่ี 11 ยาว  64  เมตร บ้านสันดอนมูล
บ้านสันดอนมูล หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
192 ตารางเมตร

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
135 โครงการติดต้ังไฟก่ิง เพ่ือให้เกิดความสว่างด าเนินการติดต้ังไฟก่ิง 100,000 ปริมาณงานท่ี เกิดความสว่าง แผนพัฒนา กองช่าง

สาธารณะบริเวณ บนท้องถนนและ สาธารณะบริเวณ ด าเนินการ บนท้องถนนและ หมู่บ้าน 
จุดเส่ียงภายใน เพ่ือความปลอดภัย จุดเส่ียงภายใน แล้วเสร็จและได้ ประชาชนมีความ หมู่ท่ี 11
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 ในชีวิตและทรัพย์สินหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 มาตรฐาน ปลอดภัยในชีวิต บ้านสันดอนมูล
บ้านสันดอนมูล ของประชาชน

136 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าปรับปรุงซ่อมแซม 145,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนา กองช่าง
ซ่อมแซม ถังเก็บน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง ถังเก็บน้ า ขนาด ด าเนินการ อุปโภค-บริโภค หมู่บ้าน 
ประจ าหมู่บ้าน เพียงพอ กว้าง 4 เมตร แล้วเสร็จและได้ อย่างเพียงพอ หมู่ท่ี 11
(บริเวณ หน้าบ้าน เมตร สูง 3  เมตร มาตรฐาน บ้านสันดอนมูล
นายใหม่ ดีเงิน)  
หมู่ 11 บ้าน
สันดอนมูล

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

ท่ี
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
137 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าปรับปรุงซ่อมแซม 145,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนา กองช่าง

ซ่อมแซม ถังเก็บน้ า อุปโภค-บริโภคอย่าง ถังเก็บน้ า ขนาด ด าเนินการ อุปโภค-บริโภค หมู่บ้าน 
ประจ าหมู่บ้าน เพียงพอ กว้าง 4 เมตร แล้วเสร็จและได้ อย่างเพียงพอ หมู่ท่ี 11
(บริเวณหน้าบ้าน สูง 3  เมตร มาตรฐาน บ้านสันดอนมูล
นายเอ็ดเสาร์ หัวอ่อน)
หมู่ท่ี 11 สันดอนมูล

138 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 134,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ได้รับความสะดวก เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย นายลือ ในการคมนาคม กว้าง  3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 11
ต๋ันตะนะ  หมู่ 11 ยาว  80 เมตร บ้าน
บ้านสันดอนมูล หนา 0.15 เมตร สันดอนมูล

ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
240 ตารางเมตร

(พ.ศ.2566-2570)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
139 โครงการขยายเขต เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้า 250,000  ปริมาณงานท่ี ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง

ไฟฟ้าสาธารณะ มีไฟฟ้าใช้ท่ีเพียงพอ สาธารณะ ด าเนินการแล้ว ไฟฟ้าใช้ท่ี หมู่บ้าน การไฟฟ้า
บ้านนางยุพิน ต๊ิบแก้ว และท่ัวถึง เสร็จและได้ เพียงพอและ หมู่ท่ี 11
หมู่ 11 มาตรฐาน ท่ัวถึง บ้าน
บ้านสันดอนมูล สันดอนมูล

140 โครงการก่อสร้างเมรุ เพ่ือให้มีเมรุเผาศพ ก่อสร้างเมรุเผาศพ 1,100,000 ปริมาณงานท่ี มีเมรุเผาศพ แผนพัฒนา กองช่าง
เผาศพ  หมู่ 11 ท่ีได้มาตรฐาน จ านวน 1 แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จ ท่ีได้มาตรฐาน หมู่บ้าน
บ้านสันดอนมูล และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 11

บ้านสันดอนมูล

141 โครงการก่อสร้าง เพือให้ประชาชน ก่อสร้างคลองส่งน้ า 1,900,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง
คลอง ส่งน้ าห้วยหลวง มีน้ าใช้ เพ่ือการเกษตรกว้าง 1 เมตร  ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพ่ือการเกษตร หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11 อย่าง เพียงพอ สูง 1 เมตร และได้มาตรฐาน อย่าง เพียงพอ หมู่ท่ี 11
บ้านสันดอนมูล ยาว  500 เมตร บ้านสันดอนมูล

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
142 โครงการติดต้ัง เพ่ือให้เกิดความ ด าเนินการติดต้ัง 1,000,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีความ แผนพัฒนา กองช่าง

กล้องวงจรปิด ปลอดภัยในชีวิตและกล้องวงจรปิด ด าเนินการ ปลอดภัยในชีวิต หมู่บ้าน 
บริเวณจุดเส่ียง ทรัพย์สินของ บริเวณจุดเส่ียง แล้วเสร็จและได้ และทรัพย์สิน หมู่ท่ี 11
ภายในหมู่บ้าน ประชาชน ภายในหมู่บ้าน มาตรฐาน บ้านสันดอนมูล
หมู่ท่ี 11 หมู่ท่ี 11
บ้านสันดอนมูล จ านวน 10 จุด

143 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 184,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ได้รับความสะดวก เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย นายสิบ ในการคมนาคม กว้าง  3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 11
อุ่นเรือน   หมู่ 11 ยาว  110 เมตร บ้าน
บ้านสันดอนมูล หนา 0.15 เมตร สันดอนมูล

ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
330 ตารางเมตร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
144 โครงการจัดซ้ือถัง เพ่ือให้ประชาชน จัดซ้ือถังเก็บน้ า 60,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนา กองช่าง

เก็บน้ าไฟเบอร์กลาส์ มีน้ าใช้เพ่ือการ ไฟเบอร์กลาส์ ด าเนินการแล้ว ใช้ อุปโภค - หมู่บ้าน 
หมู่ 11 อุปโภค-บริโภค พร้อมติดต้ัง เสร็จและได้ บริโภค อย่าง หมู่ท่ี 11
บ้านสันดอนมูล อย่างเพียงพอ ขนาด 2,000 ลิตร มาตรฐาน เพียงพอ บ้าน

จ านวน  8  ใบ สันดอนมูล

145 โครงการก่อสร้าง เพือให้ประชาชน ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 50,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง
ฝายชะลอ น้ า มีน้ าใช้ เพ่ือการเกษตรจ านวน 5 จุด ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพ่ือการเกษตร หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11 อย่าง เพียงพอและ และได้มาตรฐาน อย่าง เพียงพอและหมู่ท่ี 11
บ้านสันดอนมูล สร้างความ ชุ่มช้ืน สร้างความ ชุ่มช้ืน บ้านสันดอนมูล

ให้กับพ้ืนท่ีป่า ให้กับพ้ืนท่ีป่า
146 โครงการก่อสร้าง เพือให้ประชาชน ก่อสร้างคลองส่งน้ า 1,900,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง

คลองส่งน้ า มีน้ าใช้ เพ่ือการเกษตรกว้าง 1  เมตร  ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพ่ือการเกษตร หมู่บ้าน 
ฝายปุ๊ดดี   หมู่ท่ี 11 อย่าง เพียงพอ สูง 1  เมตร และได้มาตรฐาน อย่าง เพียงพอ หมู่ท่ี 11
บ้านสันดอนมูล ยาว  500  เมตร บ้านสันดอนมูล

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
147 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 58,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายนายสุข ต๊ิบแก้ว และปลอดภัย กว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 11
หมู่ท่ี 11 ยาว 36  เมตร บ้านสันดอนมูล
บ้านสันดอนมูล หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
108  ตารางเมตร

148 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้มีสถานท่ีใน ปรับปรุงศาลา 350,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง
ศาลากลางบ้าน การประชุม และ กลางบ้าน  จ านวน ได้ด าเนินการ ส่วนร่วมในการ หมู่บ้าน 
หมู่ 11  บ้าน ท ากิจกรรมต่าง ๆ 1  แห่ง แล้วเสร็จและได้ พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11
สันดอนมูล ของหมู่บ้าน มาตรฐาน มากข้ึน บ้านสันดอนมูล

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
149 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยาง 116,800 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

ลาดยางแอสฟัลส์ติก สัญจรได้อย่างสะดวกแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
คอนกรีต สายบ้าน และปลอดภัย กว้าง 4 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 11
นายตอน หมู่ท่ี 11 ยาว 75 เมตร บ้านสันดอนมูล
บ้านสันดอนมูล หนา 0.05 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
300  ตารางเมตร

150 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 333,000   ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ได้รับความสะดวก เสริมเหล็ก กว้าง 3 ม. ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย นายราม ในการคมนาคม ยาว  200 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 11
จันทร์ถา  หมู่ 11 หนา 0.15 เมตร บ้าน
บ้านสันดอนมูล ไหล่ทางลูกรัง สันดอนมูล

กว้างข้างละ 0.25 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว

จราจรไม่น้อยกว่า
600 ตารางเมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
151 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 308,000   ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ได้รับความสะดวก เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย นายบุญทอง ในการคมนาคม กว้าง  3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 11
วันดู   หมู่ 11 ยาว  185 เมตร บ้าน
บ้านสันดอนมูล หนา 0.15 เมตร สันดอนมูล

ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
555 ตารางเมตร

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
152 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 208,000   ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ได้รับความสะดวก เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย นายวัฒน์ ในการคมนาคม กว้าง  3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 11
ต๊ิบแก้ว    หมู่ 11 ยาว  125 เมตร บ้าน
บ้านสันดอนมูล หนา 0.15 เมตร สันดอนมูล

ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
375 ตารางเมตร

153 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างลานกีฬา 1,000,000  ปริมาณงานท่ี ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง
ลานกีฬาอเนก สถานท่ีออกก าลังกายอเนกประสงค์ ก่อสร้างแล้วเสร็จ สถานท่ี หมู่บ้าน 
ประสงค์  หมู่ 11 ท่ีเหมาะสม จ านวน  1  แห่ง และได้มาตรฐาน ออกก าลังกาย หมู่ท่ี 11
บ้านสันดอนมูล ท่ีเหมาะสม บ้าน

สันดอนมูล

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
154 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 432,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย นายสงอู และปลอดภัย กว้าง 4  เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 12
สุภา  หมู่  12 ยาว 200  เมตร บ้านดอยวงค์
บ้านดอยวงค์ หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
800  ตารางเมตร

155 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 100,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ได้รับความสะดวก เสริมเหล็ก  กว้าง 3 ม.. ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย นายต๊ิบสิบ ในการคมนาคม ยาว  60 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 12
สุภา  หมู่  12 หนา 0.15 เมตร บ้านดอยวงค์
บ้านดอยวงค์ ไหล่ทางลูกรัง

กว้างข้างละ 0.25 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว

จราจรไม่น้อยกว่า
180 ตารางเมตร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
156 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 100,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ได้รับความสะดวก เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย นายขวัญชัย ในการคมนาคม กว้าง  3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 12
หัวอ่อน  หมู่ 12 ยาว  60 เมตร บ้านดอยวงค์
บ้านดอยวงค์ หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
180 ตารางเมตร

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
157 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 100,000  ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ได้รับความสะดวก เสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย นายเผด็จ ในการคมนาคม กว้าง  3 เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 12
ยอดจันทร์  หมู่ 12 ยาว  60 เมตร บ้านดอยวงค์
บ้านดอยวงค์ หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
180 ตารางเมตร

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
158 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 922,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
เข้าณาปนสถาน และปลอดภัย กว้าง 4  เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 12
หมู่ท่ี 12 ยาว 475 เมตร บ้านดอยวงค์
บ้านดอยวงค์ หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
1,900  ตารางเมตร

159 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 777,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรได้อย่างสะดวกเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอยนายกันทร์ และปลอดภัย กว้าง 4  เมตร และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 12
สุต๋า-นายจันทร์สุข ยาว 400  เมตร บ้านดอยวงค์
อุ่นเรือน หมู่ท่ี 12 หนา 0.15 เมตร
บ้านดอยวงค์ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1,600  ตารางเมตร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
160 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 167,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ได้รับความสะดวก เสริมเหล็ก  กว้าง 3 ม. ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย นาง ในการคมนาคม ยาว  100 ม. หนา และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 12
ทิพย์วรรร สุแก้ว 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง บ้านดอยวงค์
หมู่ 12 บ้านดอยวงค์ กว้างข้างละ 0.25 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว

จราจรไม่น้อยกว่า
300 ตารางเมตร

161 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 250,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก แผนพัฒนา กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ได้รับความสะดวก เสริมเหล็ก  กว้าง 3 ม. ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปลอดภัย หมู่บ้าน 
สายซอย นางคูใจ ในการคมนาคม ยาว  150 ม.  หนา และได้มาตรฐาน หมู่ท่ี 12
ก้างวงค์  หมู่ 12 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง บ้านดอยวงค์
บ้านดอยวงค์ กว้างข้างละ 0.25 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว

จราจรไม่น้อยกว่า
450 ตารางเมตร

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
162 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชนมี ปรับปรุงห้องน้ า 50,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง

ห้องน้ าศาลากลางบ้าน ห้องน้ าใช้อย่าง จ านวน  1  แห่ง ด าเนินการแล้ว ห้องน้ าใช้อย่าง หมู่บ้าน 
หมู่ 12 บ้านดอยวงค์ เพียงพอและเหมาะสม เสร็จและได้ เพียงพอและ หมู่ท่ี 12

มาตรฐาน เหมาะสม บ้านดอยวงค์
163 โครงการซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชน ซ่อมแซมระบบประปา 100,000  ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนา กองช่าง

ระบบประปาประจ า มีน้ าอุปโภค-บริโภค ประจ าหมู่บ้าน ซ่อมแซมแล้วเสร็จอุปโภค-บริโภค หมู่บ้าน 
หมู่บ้าน หมู่ 12 ท่ีเพียงพอ หมู่ 12 และได้มาตรฐาน เพียงพอ หมู่ท่ี 12
บ้านดอยวงค์ บ้านดอยวงค์

164 โครงการปรับปรุง เพ่ือใช้สถานท่ีในการปรับปรุง ซ่อมแซม 150,000  ปริมาณงานท่ี ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง
ศาลากลางบ้าน หมู่ท่ี ประชุม และ ศาลาประชาคม ก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่วนร่วมในการ หมู่บ้าน 
12 บ้านดอยวงค์ ท ากิจกรรมต่างๆ ของจ านวน  1  แห่ง และได้มาตรฐาน พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12

หมู่บ้าน มากข้ึน บ้านดอยวงค์

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
165 โครการขุดเจาะบ่อ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าขุดเจาะบ่อบาดาล 250,000  ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนา กองช่าง

บาดาล ใช้เพ่ือการอุปโภค- ขนาด Ø 4 น้ิว ก่อสร้างแล้ว อุปโภค-บริโภค หมู่บ้าน 
บ้านนายปุดเวท บริโภค อย่าง ลึก 43-100 เมตร เสร็จ และได้ เพียงพอ หมู่ท่ี 12
หัวอ่อน  หมู่ 12 เพียงพอ จ านวน 1 บ่อ มาตรฐาน บ้านดอยวงค์
บ้านดอยวงค์

166 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 50,000      ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ าใช้ แผนพัฒนา กองช่าง
ฝายชะลอน้ า มีน้ าใช้เพ่ือการเกษตรจ านวน  5  จุด ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพ่ือการเกษตร หมู่บ้าน 
ห้วยสายยาว เพียงพอและสร้าง และได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอและหมู่ท่ี 12
หมู่ท่ี 12 ความชุ่มช้ืนให้ สร้างความชุ่มช้ืน บ้านดอยวงค์
บ้านดอยวงค์ พ้ืนท่ีป่า ให้กับพ้ืนท่ีป่า

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
167 โครงการติดต้ังไฟก่ิง เพ่ือให้เกิดความส่อง ติดต้ังไฟก่ิงตามแบบ/ 50,000      ปริมาณงานท่ี เกิดความส่อง แผนพัฒนา กองช่าง

สาธารณะซอยบ้าน สว่างบนท้องถนนและประมาณการไฟฟ้า ติดต้ังแล้วเสร็จ สว่างบนท้องถนน หมู่บ้าน 
นายดูเอ็น อุ่นเรือน เพ่ือความปลอดภัยใน และได้มาตรฐาน และเพ่ือความ หมู่ท่ี 12
หมู่ 12 บ้านดอยวงค์ ชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยใน บ้านดอยวงค์

ของประชาชน ชีวิตและทรัพย์สิน
168 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงซ่อมแซม 100,000   ปริมาณงานท่ี การสัญจร แผนพัฒนา กองช่าง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ได้รับความ ถนนลูกรังตามแบบ ปรับปรุงซ่อมแซมสะดวกและ หมู่บ้าน 
สาย ห้วยสายยาว สะดวกในการ ประมาณการ แล้วเสร็จและ ปลอดภัย หมู่ท่ี 12
หมู่ 12 บ้านดอยวงค์ คมนาคม อบต.ทุ่งหัวช้าง ได้มาตรฐาน บ้านดอยวงค์

169 โครงการก่อสร้างถัง เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างถังเก็บน้ า 150,000   ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนา กองช่าง
เก็บน้ า หมู่ 12 น้ าใช้เพ่ือการ ขนาด Ø 4.00 เมตร ก่อสร้างแล้ว ใช้เพ่ือการ หมู่บ้าน 
บ้านดอยวงค์ อุปโภค-บริโภค สูง 3.00  เมตร เสร็จและได้ อุปโภค-บริโภค หมู่ท่ี 12

อย่างเพียงพอ จ านวน 1 ถัง มาตรฐาน อย่างเพียงพอ บ้านดอยวงค์

งบประมาณ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
170 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงซ่อมแซม 150,000   ปริมาณงานท่ี ประชาชนได้รับ แผนพัฒนา กองช่าง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ได้รับความสะดวก ถนนลูกรัง ตามแบบ/ ปรับปรุงซ่อมแซมความสะดวก หมู่บ้าน 
สายขุนแสม หมู่ 12 ในการคมนาคม ประมาณการ อบต. แล้วเสร็จและได้ ในการคมนาคม หมู่ท่ี 12
บ้านดอยวงค์ ทุ่งหัวช้าง มาตรฐาน บ้านดอยวงค์

171 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถังเก็บน้ า 400,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนา กองช่าง
ถัง เก็บน้ าคอนกรีต มีน้ าอุปโภค-บริโภค คอน กรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ อุป โภค-บริโภค หมู่บ้าน 
เสริมเหล็ก ท่ีเพียงพอ จ านวน  3 บ่อ และได้มาตรฐาน เพียงพอ หมู่ท่ี 12
หมู่ท่ี 12 ขนาด Ø 4 เมตร บ้านดอยวงค์
บ้านดอยวงค์ สูง  3 เมตร

ท่ี โครงการ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒/1

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
172 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างอ่างกักเก็บน้ า 10,200,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนา กองช่าง

อ่างกักเก็บน้ าส าหรับ มีแหล่งกักเก็บน้ า (ตามแบบ/ประมาณการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ อุป โภค-บริโภค หมู่บ้าน 
อุปโภค-บริโภค ส าหรับการอุปโภค- อบต.ทุ่งหัวช้าง) และได้มาตรฐาน เพียงพอ หมู่ท่ี 12
หมู่ท่ี 12 บริโภค อย่างท่ังถึง บ้านดอยวงค์
บ้านดอยวงค์ และเพียงพอ

173 โครงการก่อสร้าง ให้ประชาชนมีน้ า ด าเนินการก่อสร้าง 1,980,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนา กองช่าง
คลองส่งน้ าคอนกรีต เพ่ือการเกษตรอย่าง คลองส่งน้ า กว้าง ก่อสร้างแล้ว เพ่ือการเกษตร หมู่บ้าน 
เสริมเหล็ก ห้วย เพียงพอ 1  เมตร  ลึก 1 เมตร เสร็จและได้ อย่างเพียงพอ หมู่ท่ี 12
มะขาม  หมู่ 12 ยาว 500  เมตร มาตรฐาน บ้านดอยวงค์
บ้านดอยวงค์

53 31 34 29 26
19,164,434 13,336,433 14,318,432 27,969,231 39,997,430

รวมจ านวนโครงการแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวมงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
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แบบ ผ.๐๒/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสืบชะตา เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีประชาชนบ้านหัวขัว 10,000 10,000 10,000 10,000 7,000 จ านวนผู้เข้าร่วม มีการอนุรักษ์ หมู่ท่ี 4 คณะกรรมการ

ใจบ้านหมู่ท่ี 4 วัฒนธรรมท้องถ่ิน จ านวน 500 คน โครงการ ร้อยละ ประเพณี บ้านหัวขัว หมู่บ้าน
บ้านหัวขัว 80 ของกลุ่ม วัฒนธรรม หมู่ท่ี 4

เป้าหมาย มีความ ท้องถ่ินสืบต่อไป บ้านหัวขัว
พึงพอใจมาก

             
2 โครงการส่งเสริม เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีประชาชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม มีการอนุรักษ์ หมู่ท่ี 5 คณะกรรมการ

ประเพณีสรงน้ า วัฒนธรรมท้องถ่ิน บ้านโป่งแดง โครงการ ร้อยละ ประเพณี บ้านโป่งแดง หมู่บ้าน
พระธาตุดอยกวางค า จ านวน 500  คน 80 ของกลุ่ม วัฒนธรรม หมู่ท่ี 5

เป้าหมาย มีความ ท้องถ่ินสืบต่อไป บ้านโป่งแดง
พึงพอใจมาก

3 โครงการส่งเสริม เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีประชาชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม มีการอนุรักษ์ หมู่ท่ี 6 คณะกรรมการ
ประเพณีสรงน้ า วัฒนธรรมท้องถ่ิน บ้านแม่ปันเดง โครงการ ร้อยละ ประเพณี บ้านแม่ปันเดง หมู่บ้าน
วัดแม่ปันเดง จ านวน 500  คน 80 ของกลุ่ม วัฒนธรรม หมู่ท่ี 6

เป้าหมาย มีความ ท้องถ่ินสืบต่อไป บ้านแม่ปันเดง
พึงพอใจมาก

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี ,ย.4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์

(พ.ศ.2566-2570)

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการ
งบประมาณ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน

ท่ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

                                                                รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                     
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แบบ ผ.๐๒/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการส่งเสริม เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีประชาชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม มีการอนุรักษ์ หมู่ท่ี 7 คณะกรรมการ

ประเพณีสรงน้ า วัฒนธรรมท้องถ่ิน จ านวน 500  คน โครงการ ร้อยละ ประเพณี บ้านสัญชัย หมู่บ้าน
พระเจ้าตนหลวง 80 ของกลุ่ม วัฒนธรรม หมู่ท่ี 7
ดอยตุงซาววา เป้าหมาย ท้องถ่ินสืบต่อไป บ้านสัญชัย

5 โครงการส่งเสริม เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีประชาชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม มีการอนุรักษ์ หมู่ท่ี 9 คณะกรรมการ
ประเพณีสรงน้ า วัฒนธรรมท้องถ่ิน จ านวน 500  คน โครงการ ร้อยละ ประเพณี บ้านดง หมู่บ้าน
ก่ิวครูบาขาวปี 80 ของกลุ่ม วัฒนธรรม หมู่ท่ี 9

เป้าหมาย ท้องถ่ินสืบต่อไป บ้านดง

6 โครงการส่งเสริม เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีประชาชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม มีการอนุรักษ์ หมู่ท่ี 10 คณะกรรมการ
ประเพณีสรงน้ า วัฒนธรรมท้องถ่ิน จ านวน 500  คน โครงการ ร้อยละ ประเพณี บ้านหนองผ า หมู่บ้าน
พระธาตุอาราม 80 ของกลุ่ม วัฒนธรรม หมู่ท่ี 10
หนองผ า เป้าหมาย ท้องถ่ินสืบต่อไป บ้านหนองผ า

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี ,ย.4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
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แบบ ผ.๐๒/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการส่งเสริม เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีประชาชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม มีการอนุรักษ์ หมู่ท่ี 11 คณะกรรมการ

ประเพณีสรงน้ า วัฒนธรรมท้องถ่ิน จ านวน 500  คน โครงการ ร้อยละ ประเพณี บ้านสันดอนมูล หมู่บ้าน 
พระธาตุดอยพระบาท 80 ของกลุ่ม วัฒนธรรม หมู่ท่ี 11
ตีนนก เป้าหมาย ท้องถ่ินสืบต่อไป บ้านสันดอนมูล

8 โครงการส่งเสริม เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีประชาชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม มีการอนุรักษ์ หมู่ท่ี 12 คณะกรรมการ
ประเพณีสรงน้ า วัฒนธรรมท้องถ่ิน จ านวน 500  คน โครงการ ร้อยละ ประเพณี บ้านดอยวงค์ หมู่บ้าน 
พระธาตุวัดม่วงค า 80 ของกลุ่ม วัฒนธรรม หมูท่ี 12

เป้าหมาย ท้องถ่ินสืบต่อไป บ้านดอยวงค์

8 8 8 8 8
80,000 80,000 80,000 80,000 77,000

62 39 43 39 20
19,744,434 13,416,433 14,698,432 28,649,231 41,574,430

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี ,ย.4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รวมงบประมาณท้ังหมด

รวมงบประมาณแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวมจ านวนโครงการท้ังหมด

รวมจ านวนโครงการแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีจะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 โครงการลาดยางถนน เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ลาดยางถนน 1,262,000 ปริมาณงาน การสัญจรสะดวก และ อบจ.ล าพูน

แอสฟัลส์ติกคอนกรีต อย่างสะดวกและปลอดภัย แอสฟัลส์ติกคอน กรีต ท่ีก่อสร้าง ปลอดภัย
สายสัญชัย - โป่งแดง กว้าง 6 เมตร  แล้ว เสร็จและ
หมู่ 7 ,หมู่ 5 ยาว 545 เมตร ได้ มาตรฐาน

หนา 0.05 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
3,270 ตารางเมตร

2 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างคลองส่งน้ า 1,980,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ อบจ.ล าพูน
คลองส่งน้ าทุ่งธาตุ เพ่ือการเกษตรอย่าง ทุ่งธาตุ  กว้าง 1 ท่ีก่อสร้าง การเกษตรอย่างเพียงพอ
หมู่ 11 เพียงพอ เมตร  ลึก 1 เมตร แล้ว เสร็จและ
บ้านสันดอนมูล ยาว 500 เมตร ได้ มาตรฐาน

ท่ี

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒/2                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา
                                            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566 - 2570)

           ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

                 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีจะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
3 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนน 1,019,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีถนนเพ่ือ อบจ.ล าพูน

ถนนคอนกรีต อย่างสะดวกและปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีก่อสร้าง การสัญจรได้อย่าง
เสริมเหล็ก สายซอย สายซอย ทุ่งธาติ แล้ว เสร็จและ สะดวกและปลอดภัย
ทุ่งธาตุ ลพ.ก.41033 กว้าง 3 เมตร ยาว ได้ มาตรฐาน
หมู่  11 600 เมตร หนา
บ้านสันดอนมูล 0.15 เมตร  ไหล่

ทางลูกรัง กว้างข้างละ
0.25 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจารจรไม่
น้อยกว่า 1,800 
เมตร

                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๒/2
                                            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566 - 2570)

           ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
                 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนน 1,103,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ อบจ.

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างสะดวกและปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย ล าพูน
สายซอย นายบุญสม ขนาดกว้าง 3 เมตร และได้มาตรฐาน
เป้ียแดง ลพ.ก.41071 ยาว 650  เมตร
หมู่ท่ี 11 หนา 0.15 เมตร
บ้านสันดอนมูล ไหล่ทางลูกรังกว้าง

ข้างละ 0.25 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,950
ตารางเมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนน 1,081,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ อบจ.

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างสะดวกและปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย ล าพูน
สายซอย ศูนย์การศึกษา ขนาดกว้าง 4 เมตร และได้มาตรฐาน
พิเศษ  ลพ.ก.41051 ยาว  480  เมตร
หมู่ท่ี 5 บ้านโป่งแดง หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,980
ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  
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แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนน 1,352,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ อบจ.

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างสะดวกและปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย ล าพูน
สายซอย ห้วยแคลง ขนาดกว้าง 4 เมตร และได้มาตรฐาน
ซอย 1  ลพ.ก.41035 ยาว  600  เมตร
หมู่ท่ี 5 บ้านโป่งแดง หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 2,400
ตารางเมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนน 1,803,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ อบจ.

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างสะดวกและปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย ล าพูน
สายซอย ทุ่งหนองบัว ขนาดกว้าง 4 เมตร และได้มาตรฐาน
ลพ.ก.41032 ยาว  800  เมตร
หมู่ท่ี 5 บ้านโป่งแดง หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 3,200
ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  
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แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนน 1,292,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวกและ อบจ.

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างสะดวกและปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย ล าพูน
สายบ้านศรีบุญเรือง ขนาดกว้าง 5 เมตร และได้มาตรฐาน
ลพ.ก.41024 ยาว 465  เมตร
หมู่ท่ี 6 หนา 0.15 เมตร
บ้านแม่ปันเดง ไหล่ทางลูกรังกว้าง

ข้างละ 0.25 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 2,325
ตารางเมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการก่อสร้าง เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี ก่อสร้างเมรุเผาศพ 1,500,000 ปริมาณงานท่ี มีสถานท่ีฌาปณกิจศพ อบจ.

เมรุเผาศพ  หมู่ 10 ฌาปณกิจศพ ให้มีความ กว้าง 4 เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ ล าพูน
บ้านหนองผ า เหมาะสม สูง 8 เมตร และได้มาตรฐาน

10 โครงการติดต้ัง เพ่ืออ านวยความสะดวก ติดต้ังกล้องวงจรปิด 1,000,000 ปริมาณงานท่ี ประชาชนได้รับความ อบจ. ล าพูน
กล้องวงจรปิด ม. 6 ให้กับประชาชน จ านวน 16  จุด ติดต้ังแล้วเสร็จ สะดวก
บ้านแม่ปันเดง และได้มาตรฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีจะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
11 โครงการขยายผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ขยายผิวจราจร 1,168,000 ปริมาณงาน การสัญจรสะดวก และ อบจ.ล าพูน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  อย่างสะดวกและปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีก่อสร้าง ปลอดภัย
หมู่ 12 - หมู่ 7 กว้างข้างละ 0.25 แล้ว เสร็จและ

เมตร ยาว 2,300 ได้ มาตรฐาน
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 575
 ตารางเมตร

                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๒/2
                                            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566 - 2570)

           ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
                 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีจะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
12 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนน 1,058,000 ปริมาณงาน การสัญจรสะดวก และ อบจ.ล าพูน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย อย่างสะดวกและปลอดภัย คอนกรีต เสริมเหล็ก ท่ีก่อสร้าง ปลอดภัย
หมู่  11 สันดอนมูล  - กว้าง 4  เมตร  แล้ว เสร็จและ
แม่ตืน อ าเภอล้ี ยาว 545 เมตร ได้ มาตรฐาน

หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
2,180 ตารางเมตร

13 โครงการเสริมผิวถนน เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ เสริมผิวถนนลาดยาง 1,500,000 ปริมาณงานท่ี การสัญจรสะดวก และ กรมส่งเสริมฯ
ลาดยางแอสฟัลส์ติก อย่างสะดวกและปลอดภัย แอสฟัลส์ติกคอนกรีต ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลอดภัย จังหวัดล าพูน
คอนกรีต (แบบ Over (แบบ Over Lay ) และได้มาตรฐาน
Lay ) ถนนดอยตุง กว้าง 4  เมตร
ซาววา หมู่ท่ี 7 ยาว 1,000 เมตร
บ้านสัญชัย หนา  0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
4,000 เมตร

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์

                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๒/2
                                            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566 - 2570)

           ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
                 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีจะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
14 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้ ก่อสร้างถนน 1,049,000 ปริมาณงาน การสัญจรสะดวก และ อบจ.ล าพูน

คอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างสะดวกและปลอดภัย คอนกรีต เสริมเหล็ก ท่ีก่อสร้าง ปลอดภัย
หมู่ 12 บ้านดอยวงค์ กว้าง 4 เมตร แล้ว เสร็จและ
 - บ้านขุนแสม ต าบล ยาว 540 เมตร ได้ มาตรฐาน
 ตะเคียมปม หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
2,160 ตารางเมตร

15 โครงการก่อสร้าง 1.เพ่ือระบายน้ าไหล่ทางถนน รางระบายน้ า(U) 1,143,000 ปริมาณงาน ประชาชนได้รับ อบจ.ล าพูน
รางระบายน้ า 2.เพ่ือป้องกันถนนเสียหาย คสล.ขนาดกว้าง ท่ีก่อสร้าง ความ สะดวก
หมู่ 6  บ้านแม่ปันเดง - และไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 0.60 เมตร แล้ว เสร็จและ ในการเดินทาง 
หมู่ 5  บ้านโป่งแดง ลึก 0.60 เมตร ได้ มาตรฐาน บนท้องถนน

ยาว 350 เมตร และมีความปลอดภัย
หมู่ท่ี 6 บ้านแม่ปันเดง

15 1 2 1 1
13,392,000 1,168,000 2,558,000 1,049,000 1,143,000

15 1 2 1 1
13,392,000 1,168,000 2,558,000 1,049,000 1,143,000

จ านวนโครงการแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
จ านวนงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมจ านวนโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 2

                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๒/2
                                            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566 - 2570)

           ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
                 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ย.2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ย.2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,ย.3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แนวทางการพิ จารณ าการติ ดตามและประ เมิ น ผลแผน พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ต ามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)  เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย         
มีรายละเอียด ดังนี้  

 
 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมลูสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทศัน ์ (5) 
3.5 กลยุทธ ์ (5) 
3.6 เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
3.7 จดุยืนทางยทุธศาสตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 4   
การติดตามและประเมนิผล 

 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
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คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ ไมค่วรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)   

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ทีไ่ด้ 
1.ข้อมลูสภาพทั่วไปและ
ข้อมลูพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกีย่วกับด้านกายภาพ เช่น ทีต้ั่งของหมู่บ้าน/ชมชน/
ตำบลลักษณะภูมประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลั ก ษ ณ ะข อ งแ ห ล่ งน้ ำ ลั ก ษ ณ ะข อ ง ไม้ /ป่ า ไม้  ฯ ล ฯ  
ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ สภ าพ ท างสั งคม  เช่ น  ก ารศึ กษ า  
สาธารณสุขอาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม            
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา 
 
 โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกบระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) 

(2)  

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น           
ภาษาถ่ิน  สินค้าพ้ืนเมือง 
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

 (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิดร่วมทำ ร่วม ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์  
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
2 . การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(1)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2)  

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S 
-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness(จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat(อุปสรรค) 

(2)  

 (7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พ้ืนที่  มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมุติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไข
ปัญหาการกำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(2)  

 (8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-
2560เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา 
อุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมาและแนว 

  ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
 

(1)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
   3.1 ยุ ท ธศ าสต ร์ ข อ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสงคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและThailand 4.0 

65 
(10) 

 

3.2 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ งค์ ก ร ป ก ค รอ งส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปีและThailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปีและThailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึ งอนาคตอย่างชัดเจน  
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3 .6  เป้ าป ระส งค์ ของ 
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิง่ใดที่ชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน  นำไปสู่การจัดทำโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสูการพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแ ห่ งช าติ  ฉบั บ ที่  1 2  Thailand 4.0แผน พั ฒ น าภ าค /
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด 
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การ
จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น      
ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10 

2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 

5.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 

   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 

   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
(5) 

   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(5) 

   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 

(5) 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
(5) 

   5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
(5) 

   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
(5) 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
(5) 

   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
(5) 

   5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(5) 

   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
(5) 

รวมคะแนน 100 

         

2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
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คะแนน 100 คะแนน  เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1 . การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOTAnalysis/ 
Demand (Demand Analysis) /Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง     
ที่ มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย          
การวิ เคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ,ด้านสั งคม ,           
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การป ระ เมิ น ผล การน ำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ  
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้
เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่
ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร น ำ
แผนพัฒ นาท้ องถิ่ น ไปปฏิบั ติ  
ในเชิงคุณภาพ  

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ  มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการใน
พื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผ ล ก า รป ฏิ บั ติ ร า ช ก า รที่ บ ร รลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา  

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศ าสตร์ ขอ งอ งค์ ก รป กครอ ง 
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการ
พัฒ นาท้ องถิ่น โดยใช้  SWOT Analysis / Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend 
 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
 หรือหลักการบู รณ าการ  (Integration) กับองค์ กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิ เคราะห์แผนงาน  งาน  ที่ เกิ ดจากด้ านต่ างๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ )(Local Sufficiency Economy Plan : 
LSEP) 

10  

5. โครงการพัฒนา
ประกอบด้วย 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
    - เป็ น โครงการที่ มี วัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ข อ งอ งค์ ก ร ป ก ค ร อ ง 
ส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 
ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน  มุ่งไปเรื่องใด
เรื่ อ งห นึ่ ง  อ่ าน แล้ ว เข้ า ใจ ได้ ว่ า จ ะพั ฒ น าอะ ไร 
ในอนาคต 

60 

(5) 

 

5.2 ก ำห น ด วั ต ถุ ป ระส งค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล  วิธีการ
ด ำ เนิ น ง า น ต้ อ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์   
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้ าหมาย  (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร คือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(5)  

5.4 โครงการมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5.5 เป้ าหมาย  (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย 
 (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  
(4) ยึ ด เป้ าหมายอนาคตประเทศ ไทย  2579  
(5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา 
    (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
    (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
    (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
    (4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง 
    (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (6)การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

(5)  

5.6 โครงการมีความสอดคล้อง
กับ Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย  
ได้มาก เช่น  
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม  
(2) เป ลี่ ย น จ าก การขั บ เค ลื่ อ น ป ระ เท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรมวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้ เป รี ยบ เชิ ง เป รี ยบ เที ยบ  เช่ น  ด้ าน เกษ ตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพ่ือ
ขับ เคลื่ อนการพัฒ นาท้ องถิ่ น เสมือนหนึ่ งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 
 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้ พ้ืนฐานความ
พอเพี ยงที่ ป ระชาชนดำเนิ น การเองห รือร่ วม
ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง  มั่งคั่ ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 
 

(5)  

5.9 งบ ป ร ะม า ณ  มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เป้ า ห ม า ย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก
สำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ 
(1) ความประหยัด (Economy) 
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4)ความยุติธรรม(Equity)  
(5) ความโปร่งใส(Transparency) 
 

(5) 

 
 

5.10 มีการประมาณการราคา
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

การประมาณ การราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
ช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำ
กว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย
ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 
 
 
 

(5)  
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3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5.11 มี การกำหนดตั วชี้ วั ด 
(KPI)แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI)ที่ ส าม ารถวัด ได้  (measurable)  
ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกระสิทธิ
ภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถงึ 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง  
ในการดำเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 

 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
       ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กำหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีและ ข้อ 29 (3) กำหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
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เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ 
รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 

1. ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนนหรือ Scorecard Model ของ Kaplan & 

Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS))  

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem Solving 

Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ตอ้งอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)-(10)  

หรือเปน็แบบผสมก็ได้ 
2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่……………………………………………………………………………………………………………… 
3. ประชาชนไดป้ระโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร………………………….……………………………  

………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5 ผลกระทบ (Impact) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต ( เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกันอย่างไร เป็นต้น) 
- ส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้าน ชมุชนให้สามารถพัฒนาและพ่ึงพาตนเองได้ 
- สร้างแนวร่วมในการดำเนินงานของชุมชนร่วมกับหน่วยงานระดับอำเภอ จังหวัด แบบเบ็ดเสร็จอย่าง

เป็นรูปธรรม 
- จัดทำแผนให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนหรือความเป็นไปได้ที่จะต่อยอดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนของ

แต่ละท้องถิ่น 
 
4.2 ข้อสั งเกต  ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูล 

เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
- การจัดเก็บข้อมูล การจัดทำรูปแบบข้อมูล การรายงานผลการปฏิบัติ งานราชการต่าง ๆ  

ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้ เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และเกิดความคล่องตัว
ในหน่วยงาน 

- กำหนดช่วงระยะเวลาการจัดทำแผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน เพ่ือให้การปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         - บูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 


