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ส่วนที่  1 
ข้อมูลทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

----------------------------------------- 
1. ด้านกายภาพ 
1.1  ที่ตั้งของต าบลไชยราช 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  ตั้งอยู่เลขที่ 888  หมู่ที่ 5  บ้านหนองหิน  ต าบลไชยราช  
อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอบางสะพานน้อย 
จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539  

 

มีพ้ืนทีท่ั้งหมด  116 ตารางกิโลเมตร  หรือเท่ากับ  72,500 ไร่ 
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  402  กิโลเมตร 
อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอบางสะพานน้อย  ประมาณ  23  กิโลเมตร 
อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประมาณ  116  กิโลเมตร 

 
1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลไชยราช  มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา  มีล าคลองเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญเพื่อใช้

ในการเกษตร พ้ืนที่ประมาณ 80% เป็นป่าสงวน และพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนลาดชัน จากทิศ
ตะวันตกสู่ทิศตะวันออก  มีภูเขาครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 15% ซึ่งอยู่ในบริเวณทางทิศตะวันตก 

 

อาณาเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  ตั้งอยู่ที่ต าบลไชยราช  อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  มีเนื้อที่ประมาณ  116 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ  72,500 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดกับ
พ้ืนที่ต่าง ๆ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ        ติดต่อกับ  ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศใต ้         ติดต่อกับ  ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว และ ต.สองพ่ีน้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 

  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ต าบลไชยราช  มีสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป  ความชื้นของอากาศปานกลาง 

เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลมีลมพัดผ่านทุกฤดูกาล  ลักษณะของลมเป็นลมหมุนรอบตัว  ในฤดูหนาวจะพัดมาจากทิศเหนือ
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และค่อยๆ เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูร้อน 

 

  



 
 

๒ 

 

1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ลึกลงไปเป็นดินเหนียวปนทราย  ลึกลงไป 50 ซม. 

จะเป็นดินปนกรวด  
 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
๑. แหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น คลอง ห้วย เป็นต้น         ๒๕      แห่ง  
๒. บ่อน้ าตื้น              ๕๘      แห่ง  
๓. บ่อบาดาล              ๑๕      แห่ง  
๔. สระน้ า             ๒๒      แห่ง 
๕. ฝาย / ท านบ / ผนังก้ันน้ า           ๒๘      แห่ง  
๖. ประปาหมู่บ้าน                          ๒๐      แห่ง 
๗. แหล่งน้ าอ่ืนๆ (ระบุ)   อ่างเก็บน้ า                          ๒       แห่ง  

 

1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากด้านทิศตะวันตกติดเทือกเขาตะนาวศรี 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  มีเนื้อที่ประมาณ 116 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 72,500 ไร่  

พ้ืนทีเ่ต็มทั้งหมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5  และหมู่ที่ 6  ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 

1 บ้านไชยราช ผู้ใหญ่สมาน  สิมมา 063-163-6763 

2 บ้านคอกอ้ายเผือก ผู้ใหญ่แสงทอง  เกลื่อนพันธ์ 087-150-3419 

3 บ้านบางเจริญ ก านันจารินทร์  จุ้ยแจ้ง 086-266-4682 

4 บ้านทองอินทร์ ผู้ใหญ่ณรงค์  เจี้ยมดี 089-802-3784 

5 บ้านหนองหิน ผู้ใหญ่ธวัชชัย  พวงอินทร์ 080-113-3040 / 089-989-7603 

6 บ้านหมากผู้ ผู้ใหญ่ชิน  แนวเถื่อน 080-659-9392 

 

  



 
 

๓ 

 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร   

๑)  จ านวนราษฎรทั้งสิ้น    9,765     คน 
ชาย    4,895     คน 
หญิง  4,870     คน 

๒)  จ านวนครัวเรือน   3,720 ครัวเรือน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย (คน) หญิง(คน) รวม 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

บ้านไชยราช 
บ้านคอกอ้ายเผือก 
บ้านบางเจริญ 
บ้านทองอินทร์ 
บ้านหนองหิน 
บ้านหมากผู้ 

699 
851 

1,015 
524 
636 
308 

743 
1,210 
1,250 
634 
723 
367 

800 
1,212 
1,129 
638 
735 
394 

1,543 
2,422 
2,379 
1,272 
1,458 
761 

รวมทั้งสิ้น 4,033 4,927 4,908 9,835 
 

อ้างอิงจาก :  สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบแยกเป็นพ้ืนที่  ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๒ 



 
 

๔ 

 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

 
      โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  ๓  แห่ง คือ 
  

ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน 
ชื่อ – สกุล 

หัวหน้าสถานศึกษา/ผู้อ านวยการ 
เบอร์โทรศัพท์

โรงเรียน 
๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยราช นางคนึง  จันทิตย์ 089-781-5742 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินเทิน นางนัฏฐิกาณ์  บุญชาญ 092-668-6211 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเจริญ นางพรนภา  จิตรัตน์ 087-164-4308 

 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานประถมศึกษา ๔ แห่ง คือ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน 
ชื่อ – สกุล 

หัวหน้าสถานศึกษา/ผู้อ านวยการ 
เบอร์โทรศัพท์

โรงเรียน 
๑ โรงเรียนบ้านไชยราช นางสาวภาวิณี  เสนาการ 032-694-611 
2 โรงเรียนบ้านช้างเผือก  นางสาวฉัตรตรา เกตุธนวิชญ์ 032-640-038 
3 โรงเรียนบ้านบางเจริญ  นายอรรถพล บัวทอง 092-497-5636 
4 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ นางสุมาลี พ่วงส าราญ 081-082-6899 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  ให้ความส าคัญกับการศึกษาของเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  

โดยการจัดสรรเงินอุดหนุน  เพ่ือจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  และอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนทุกโรงเรียนในเขต
รับผิดชอบ  เพ่ือให้เด็กนักเรียนทุกคนในเขตรับผิดชอบมีอาหารกลางวันรับประทาน  และมีนมดื่มครบทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕ 

 

ข้อมูลจ านวนเด็กนักเรียนและจ านวนบุคลากรทางการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ข้อมูลนักเรียน/ครูผู้สอน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ไชยราช 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

หินเทิน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บางเจริญ 
จ านวน
ทั้งสิ้น 

เพศ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
เตรียมอนุบาล 2 ขวบ 12 19 7 9 9 12 68 
เตรียมอนุบาล 3 ขวบ 28 26 20 24 28 20 146 
รวม 40 45 27 33 37 32 214 
บุคลากรทางการศึกษา 5 3 5 13 

 
 

ข้อมูลนักเรียน/
ครูผู้สอน 

โรงเรียน 
บ้านไชยราช 

โรงเรียน 
บ้านช้างเผือก 

โรงเรียน 
บ้านบางเจริญ 

โรงเรียน 
บ้านทองอินทร์ 

จ านวน
ทั้งสิ้น 

เพศ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  
อนุบาล  1 - - - - - - 1 - 1 
อนุบาล  2 17 27 10 17 15 18 11 5 120 
อนุบาล  3 31 25 8 17 23 15 9 8 136 
ประถมศึกษาปีที่  1 32 23 10 21 32 36 13 6 173 
ประถมศึกษาปีที่  2 30 25 19 11 18 16 7 11 137 
ประถมศึกษาปีที่  3 28 21 17 11 12 21 12 9 131 
ประถมศึกษาปีที่  4 27 25 19 13 23 9 10 17 143 
ประถมศึกษาปีที ่ 5 25 18 25 15 15 8 11 9 126 
ประถมศึกษาปีที่  6 30 32 4 14 19 22 8 11 140 
มัธยมศึกษาปีที่  1 40 26 - - 18 11 13 9 117 
มัธยมศึกษาปีที่  2 23 22 - - 10 16 5 4 80 
มัธยมศึกษาปีที่  3 28 22 - - 11 13 11 6 91 

รวม 311 266 112 119 196 185 111 95 1,395 
บุคลากรทางการศึกษา 7 24 2 11 9 14 6 12 85 

 
 
 
 
 

 
  



 
 

๖ 

 

4.2 สาธารณสุข 
      องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ๒  แห่ง  ได้แก่ 

     1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไชยราช  หมู่ที่ ๕ 
     2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบางเจริญ  หมู่ที่ ๓ 
   

4.3  อาชญากรรม 
        ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

       - ป้อมต ารวจชุมชนประจ าต าบล ๑ แห่ง ณ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหิน  
        - อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) จ านวน  ๑๖๙ คน  
        - พนักงานกู้ชีพ จ านวน   ๒๕   คน  
        - ชุด ชรบ.  จ านวน  ๑๐๕  คน 
 

4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  จัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นเบี้ยยังชีพ ดังนี้ 
- ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวน  1,024  ราย 
- ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ  จ านวน  224  ราย 
- ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ านวน  16  ราย 

 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 ถนนคอนกรีต         จ านวน   31  สาย    ระยะทางรวม  27,036  เมตร 
 ถนนลาดยาง            จ านวน    4   สาย    ระยะทางรวม     5,250  เมตร 
 ถนนลูกรัง             จ านวน   96  สาย    ระยะทางรวม  121,189 เมตร 

 

ตารางแสดงรายละเอียดถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

 
หมู่ที่ 

 
หมู่บ้าน 

ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 
จ านวน
(สาย) 

ระยะทาง
(กม.) 

จ านวน
(สาย) 

ระยะทาง
(กม.) 

จ านวน
(สาย) 

ระยะทาง
(กม.) 

1 บ้านไชยราช       
2 บ้านคอกอ้ายเผือก       
๓ บ้านบางเจริญ 31 27,036 4 5,250 96 121,189 
๔ บ้านทองอินทร์       
5 บ้านหนองหิน       
6  บ้านหมากผู้       

รวม 31 27,036 4 5,250 96 121,189 
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5.2 การไฟฟ้า 
  - จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  ๒,๐๔๔  ครัวเรือน 
  - หน่วยงานเจ้าของไฟฟ้า  คือ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
   

5.3 การประปา 
      องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชมีระบบประปาหมู่บ้าน  จ านวน ๖ หมู่บ้าน  จ านวน  ๒๐ จุด 
     

5.4 โทรศัพท์ 
                 มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด  โดยผู้ให้บริการ ได้แก่ AIS  
DTAC  และ TRUE 
 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
      มีที่ท าการไปรษณีย์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหิน ต าบลไชยราช ๑ แห่ง  ให้บริการประชาชนอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
๖.1 การเกษตร 
    พ้ืนที่ของต าบลไชยราชมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา  มีล าคลองเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่

ส าคัญเพ่ือใช้ในการเกษตร  พ้ืนที่ประมาณ 80% เป็นป่าสงวนและพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนลาดชัน 
เหมาะต่อการท าการเกษตร  อาชีพที่ส าคัญ ได้แก่ สวนยางพารา สวนปาล์ม อาชีพรองลงมาคือ ท าไร่สับปะรด 
เลี้ยงสัตว์ และค้าขาย 

 

6.๒ การประมง 
  พ้ืนที่ของต าบลไชยราช ปัจจุบันแหล่งน้ าอยู่ในสภาพตื้นเขินและมีน้ าเฉพาะฤดูฝน ส่วนในฤดูแล้ง

น้ าจะมีปริมาณน้อยหรือไม่มีเลย การประมงส่วนใหญ่จึงเลี้ยงสัตว์เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
 

 6.๓ การปศุสัตว์ 
 การเลี้ยงสัตว์ต าบลไชยราช เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมมาก เพราะพื้นที่ของต าบลไชยราช

ส่วนใหญ่จะปลูกไม้ผล  มีที่สาธารณะ และไม่เคยมีโรคระบาด จึงเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ หมู 
เป็ด ไก่ แต่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นทางการ 
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6.๔ การบริการ    
      การให้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก  และ

ด าเนินการอยู่ในเขตชุมชน แยกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ 
- ร้านบริการท าผม เสริมสวย ตัดผม พื้นท่ี หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕ 
- โรงแรมในพ้ืนที่     จ านวน   ๒  แห่ง  
- ร้านนวดในพ้ืนที่    จ านวน   ๑  แห่ง 
- ปั๊มน้ ามันและก๊าซ  จ านวน   ๒  แห่ง 
- ปั๊มหลอดมือหมุน   จ านวน  ๑๖ แห่ง 
 

๖.๕ การท่องเที่ยว  
 ต าบลไชยราชมีแหล่งท่องเที่ยว  จ านวน  ๓  แห่ง  ได้แก่ 
-  แหล่งดูนกเขาโพธิ์       
-  น้ าตกไชยราช             
-  สวนน้ าเขาโพธิ ์
 

 6.6  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
         ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลไชยราช 

          - กลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลไชยราช 
              - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต าบลไชยราช 

           

7.  เศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
        องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  มีเขตการปกครอง จ านวน  6 หมู่บ้าน ลักษณะทางกายภาพ
โดยทั่วไปจะคล้ายกันทั้ง  6  หมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก และประกอบ
อาชีพค้าขายเป็นอาชีพรอง  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา  มีล าคลองเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ
เพ่ือใช้ในการเกษตร  และพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนลาดชัน เหมาะต่อการท าการเกษตร  

  

7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
   ๑. แหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น คลอง ห้วย เป็นต้น         ๒๕      แห่ง  
   ๒. บ่อน้ าตื้น             ๕๘      แห่ง  
   ๓. บ่อบาดาล              ๑๕      แห่ง  
   ๔. สระน้ า             ๒๒      แห่ง 
   ๕. ฝาย / ท านบ / ผนังก้ันน้ า          ๒๘      แห่ง  
   ๖. ประปาหมู่บ้าน                         ๒๐      แห่ง 
   ๗. แหล่งน้ าอ่ืนๆ (ระบุ)   อ่างเก็บน้ า                              ๒      แห่ง 
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8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
8.1  การนับถือศาสนา 
       ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชส่วนใหญ่  นับถือศาสนาพุทธ 
       มีสถาบันและองค์กรทางศาสนาทั้งหมด  ๗  แห่ง ได้แก่ 

๑. วัดน้ าตกเขาโพธิ์ทอง  หมู่ที่ ๑ 
๒. วัดบ่อกบศิลาลอย  หมู่ที่ ๑                    
๓. ส านักสงฆ์ถ้ านิมิต  หมู่ที่ ๑             
๔. วัดคอกอ้ายเผือก     หมู่ที่ ๒                   
๕. วัดบางเจริญ   หมู่ที่ ๓                          
๖. วัดทองอินทร์  หมู่ที่ ๔                          

    ๗. ส านักสงฆ์กลางไชยราช  หมู่ที่ ๕              
 

 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
       ประเพณีสงกรานต์ วันผู้สงูอายุในเดือนเมษายนของทุกปี  กิจกรรมรดน้ าขอพรผู้สูงอายุและสรงน้ าพระ 
       ประเพณีลอยกระทง ในวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี 
       ประเพณสีลากภัตและของดีอ าเภอบางสะพานน้อย 
 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
        งานกสิกรรม เช่น กระเป๋าสาน พวงหรีด 
 

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
       กาแฟ , ทุเรียนทอดกรอบ 
 

 ๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๙.๑ น้ า 

๑. แหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น คลอง ห้วย เป็นต้น         ๒๕      แห่ง  
๒. บ่อน้ าตื้น              ๕๘      แห่ง  
๓. บ่อบาดาล              ๑๕      แห่ง  
๔.  สระน้ า             ๒๒      แห่ง 
๕. ฝาย / ท านบ / ผนังก้ันน้ า           ๒๘      แห่ง  
๖. ประปาหมู่บ้าน                          ๒๐      แห่ง 

 ๗. แหล่งน้ าอ่ืนๆ (ระบุ)   อ่างเก็บน้ า                          ๒      แห่ง 
 

๙.๒ ป่าไม้ 
   มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากด้านทิศตะวันตกติดเทือกเขาตะนาวศรี 
 

 ๙.๓ ภูเขา 
                 ด้านทิศตะวันตกติดเทือกเขาตะนาวศรี 



 
 

๑๐ 

 

9.  ศักยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยราช 
1.  ศักยภาพด้านบุคลากร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ นายณฐพล  ภูมิรินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
๒ นายวิคุณ  กิ่งสวัสดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
๓ นายสุรินทร์  ฟักเถื่อน ผู้อ านวยการกองช่าง 
๔ นายปกรณ์  เจริญเชื้อ หัวหน้าส านักปลัด 
๕ นางสาวสุภาพ  รื่นรวย ผู้อ านวยการกองคลัง 
๖ นางทิพย์สุคนธ์  รูปสูง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๗ นางสาวนุชจรีย์  เอ่ียมสะอาด ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๘ นายลือชัย  วงค์คลัง นิติกรช านาญการ 
๙ นางสาวชัญญาพัชร์  ลักษณาวิวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

๑๐ นางวราภรณ์  มีเอ่ียม นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
๑๑ นายวิศิษฐ์  โต๊ะชื่น นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๑๒ นางสาวอ าพร  เกิดพันธ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
๑๓ นายเอกชัย  ช่ออบเชย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
๑๔ นางสาวกุสุมา  เขียวเพกา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๑๕ นางสาวอันธิกา  จ าปาทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๑๖ นางสาวชวิศา  ธรรมนิมิตโชค นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
๑๗ นายไพสิฐ  คณานุรักษ์ เจ้าพนักงานการประปาช านาญงาน 
๑๘ นางสาวศยามล  มุกคะวัด เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
๑๙ นางสาวปาริฉัตร  ภู่ระย้า เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
๒๐ นายโกศล  ศรีวิชา นักการ 
๒๑ นางสาวชุลีกร  สันเทียะ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
๒๒ นายกฤษดา  นิลด า ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
๒๓ นายเอกพันธ์  คชเสนีย์ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
๒๔ นายอ านวย  ชื่นอารมณ์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
25 นางวนิดา  พรหมเมศร์ ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
26 นางสาวปิยะดี  พวงอินทร์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
27 นายสายชล  จันทร์นาม ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
28 นายวัชระ  คมเพ็ชร ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
29 นางสาวสุนิษา  ทั่งศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
30 นางสาววรรณวิศา  แสนค า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 



 
 

๑๑ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
31 นางสาวทิพย์วิมล  ครุฑวัฒนา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
32 นายเกรียงศักดิ์  พรหมเมศร์ พนักงานขับรถยนต์ 
33 นายสุวรรณ  สิมมา พนักงานขับรถยนต์ 
34 นายสกล  จันทร์นาม พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ (รถบด) 
35 นายสุทัศน์  สมจิตร พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ (รถเกรด) 
36 นายสถิต  แสนค า พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ (รถ JCB) 
37 นายสิทธิเดช  จั่นแก้ว พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
38 นายวชิระ  เรือนจันทร์ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
39 นายวันชัย  โพธิพงษ์ พนักงานวิทยุ 
40 นายธีรยุทธ  ยอดบุตร คนงานทั่วไป 
41 นายทวีวุฒิ  ช่ออบเชย คนงานทั่วไป 
42 นายอนุรักษ์  พิศพรรณ คนงานทั่วไป 
43 นายเดชดนัย  พลอยวงค์ไทย คนงานทั่วไป 
44 นายทวีศักดิ์  คมเพ็ชร คนงานทั่วไป 
45 นางสาวศศิฌา  ร่มศรี คงงานทั่วไป 
46 นางสาวปิรัญญา  บุญประเสริฐ คนงานทั่วไป 
47 นายสุชาติ  วงษ์สวัสดิ์ คนงานทั่วไป 
48 นายทวีศักดิ์  จุ้ยแจ้ง คนงานทั่วไป 
49 นายชูชาติ  จันทร์แก้ว คนสวน 
50 นางสาวประภาศรี  รุ่งพิจิตต์ แม่บ้าน 
51 นายธนัทภัทร  ศรีชลธาร พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
52 นายอุทัย  สุกใส คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ 
53 นายศราวุฒิ  เพ็งเพ่งพิศ คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ 
54 นายอดิศักดิ์  สมหวังดี คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ 
55 นายวีรสันต์  คมเพ็ชร ยาม 
56 นางกาญจนา  ชูแก้ว คร ู
57 นางสาวธิดารัตน์  รอดทรัพย์ คร ู
58 นางนัฏฐิกาณ์  บุญชาญ คร ู
59 นางคะนึง  จันทิตย์ คร ู
60 นางสาวอมรรัตน์  สิมมา คร ู
61 นางสมศรี  ศรีประถม คร ู
62 นางสาวกนกวรรณ  หะรังสี คร ู



 
 

๑๒ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
63 นางพรนภา  จิตรัตน์ คร ู
64 นางสาวนวลจันทร์  สิมมา ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
65 นางสาวพวงชมพู  มีหอม ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
66 นางสุภาวรรณ  มีหอม ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
67 นางสาวขวัญชีวา  สุทธิโสภณ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
68 นางสาวจิระวดี  อินทรักษ์ ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 

 
2.  ศักยภาพด้านฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายประทีป  ทั่งศรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
2 นายค าพูน  บุญเสงี่ยม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
3 นายเฉลิมพล  แก้วสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
4 นายโสธร  ทั่งศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
3.  ศักยภาพด้านฝ่ายนิติบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายบุญน า  หงส์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
2 นายสุวิจักขณ์  ทุ่งศรีแก้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
3 นายสุชิน  พุมมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  หมู่ที่ 1 
4 นายสุมิตร  เกิดรื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  หมู่ที่ 1 
5 นายสมคิด  ร่มวิเชียร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  หมู่ที่ 2 
6 นายนที  คงเหมาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  หมู่ที่ 3 
7 นายสุคนธ์  ชังชะนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  หมู่ที่ 4 
8 นายบุญจริง  พิมพ์แก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  หมู่ที่ 5 
9 นายเริงศักดิ์  เดชรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  หมู่ที่ 6 

10 นายพีระวุฒิ  เพชรขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  หมู่ที่ 6 
 
 
  



 
 

๑๓ 

 

ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

----------------------------------------- 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑  ประเทศไทย ๔.๐ 

        ประเทศไทย 4.0  ก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูง สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และยกระดับให้เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการผนึกก าลังภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยผนึกก าลังกับ
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนาและบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน” เป็นแนวคิดที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-
Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
3 มิติ ส าคัญ คือ 

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินคา้เชิง “นวัตกรรม” 
2. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ “ผลิตสินค้า” ไปสู่การเน้นภาค “บริการ” มากข้ึน 
3. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย

เทคโนโลยี ความคิด สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
โดยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” (New Engines of Growth) ด้วยการ

แปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ 
“ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” ด้วยวิทยาการด้านความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาโดยเน้นใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเปา้หมาย เพ่ือเป็นแพลตฟอร์มในการสร้าง “New Startups” ดังนี้ 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
4. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence, & Embedded Technology) 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture, 

& High Value Services) 

 



 
 

๑๔ 

 

๑.๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

๑.๓  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง   
   และยั่งยืน 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
   ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 



 
 

๑๕ 

 

๑.4  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

(1) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) 

การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารงานแบบบูรณาการ 
ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่างๆ  เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้การวางกรอบ
ทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบและร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 2546 และวันที่  17 พฤศจิกายน  2546 
เห็นชอบให้จัดตั้ง กลุ่มจังหวัดรวม 19 กลุ่มจังหวัด  โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดสมุทรสาครและ
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจังหวัดเพชรบุรี เป็นที่ตั้งของส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

 แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของ
ภาคเอกชน  และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัด ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดได้น านโยบาย
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการฟ้ืนฟูทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่เน้นการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ตลอดทั้งการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งจากภายในและต่างประเทศ  นอกจากนั้นการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยังได้เชื่อมโยงประเด็นทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้ก าหนดตามแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11  ซึ่งได้เน้นให้กลุ่มจังหวัดพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาและผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย และการป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง โดยมีวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 
“ฐานเพ่ือการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม  อาหาร และการท่องเที่ยว” 
 

พันธกิจ 
(1) สร้างและฟ้ืนฟูทุนธรรมชาติ และทรัพยากรสัตว์น้ า เพ่ือเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว  
(2) เพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร และส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(3) พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน  
(4) สร้างระบบเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดน  
(5) ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
 
 
 
 



 
 

๑๖ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างต้นทุนทางทรัพยากร เพื่อการลงทุน 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
1. ทรัพยากรสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น 
2. สินค้าเกษตรมีคุณภาพ 
   ปลอดภัย และได้ 
   มาตรฐาน 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัด (GPCP) 

1.1 บริหารจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า 
      ให้คงความอุดมสมบูรณ์  
1.2 พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้า  
      ด้านการเกษตร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเชื่อมโยงของการ ท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
1. รายได้จากการท่องเที่ยว  
   สินค้า และบริการเพิ่มข้ึน 
2. แหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่  
    เศรษฐกิจมีความ   
    เชื่อมโยง เป็นระบบ 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ 
   รายได้จากการท่องเที่ยว 
2. ร้อยละของแปลง/ฟาร์ม  
    ที่ได้รับใบรับรอง  
    มาตรฐาน GAP 

1. เพ่ิมศักยภาพทางการค้า การท่องเที่ยวและ  
   เชื่อมโยง พ้ืนที่เศรษฐกิจ  
2. สร้างความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน    
    และการท่องเที่ยว กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
1. การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
   ได้รับการแก้ไขอย่าง   
   เหมาะสม 

1. จ านวนปะการังเทียม 
   ที่ทิ้งลงในทะเล (แท่ง)  
2. ระยะทางการกัดเซาะ 
    ชายฝั่งทะเล (กม.) 

3.1 ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
3.2 บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
      และสิ่งแวดล้อม 

 
 

  
  
 
 
 

  



 
 

๑๗ 

 

(2) แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
 

วิสัยทัศน์ 
“เมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าระดับนานาชาติ  เกษตรกรปลอดภัยได้มาตรฐาน ด่านสิงขรระเบียง

เศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมผาสุกภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ระ 
ยงเศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมผาสุก" 

พันธกิจ  
๑. พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
๒. ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต การแปรรูป   
    สับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลกด้วยนวัตกรรม 
๓. ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด่านสิงขร และอาเซียน 
๔. สร้างสังคมให้มั่นคง ผาสุก ตามหลักธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่  
                     นานาชาติ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
๑. เพ่ือเพ่ิมขีด 
    ความสามารถในการ  
    แข่งขันด้านการ 
    ท่องเที่ยว 

1. รายได้การท่องเที่ยว 
    เพ่ิมข้ึน 15 % (ค่า   
    เป้าหมายร้อยละ 3  
    ต่อปี)  
2. จ านวนนักท่องเที่ยว  
    เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 %  
    (ค่าเป้าหมายร้อยละ 3  
    ต่อปี) 
 

1. พัฒนาและค้นหาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น 
   เอกลักษณ์ของจังหวัดให้มีคุณภาพ  
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานกระบวนการ 
    ท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มี  
    มาตรฐานสากล  
3. เสริมสร้างคุณภาพการท่องเที่ยวบนความ 
    หลากหลายความปลอดภัยและความคุ้มค่า  
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ 
    จังหวัด ภาครัฐ และเครือข่ายการท่องเที่ยว  
5. สร้างเสริมระบบข้อมูลข่าวสาร การ 
    ประชาสัมพันธ์ และการตลาดด้านการ 
    ท่องเที่ยว  
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
    หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน   
    ที่เก่ียวข้อง 

 



 
 

๑๘ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตร  
                     คุณภาพสูง 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมขีดความสามารถ 
   ในการแข่งขันในภาค   
   เกษตรและอุตสาหกรรม 

1. อัตราการขยายตัวของ  
   GPP ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 
   ร้อยละ 10 (ค่า 
   เป้าหมายร้อยละ 2 ต่อปี)  
2. อัตราการขยายตัวของ  
   GPP ภาคอุตสาหกรรม  
   เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.25  
   (ค่าเป้าหมายร้อยละ  
   2.25 ต่อปี)  
3. ร้อยละของฟาร์มที่ได้รับ 
    การรับรองมาตรฐาน 
    เท่ากับ 46 ในปี 2565  
    (ค่าเป้าหมาย เพิ่มข้ึน 
    ร้อยละ 0.5 ต่อปี) 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนระบบ 
   การผลิตสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรเพ่ือ   
   การบริโภคและส่งออก  
2. พัฒนาระบบการผลิตการแปรรูป และการตลาด  
    สับปะรด มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์ และสินค้า 
    เกษตรให้ได้คุณภาพเพ่ือการบริโภคและการ 
    ส่งออก  
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่สร้างความร่วมมือ 
    ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรภาค 
    เกษตร  
4. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมระบบ 
    การผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร และ 
    เสริมสร้างกระบวนการจัดการความรู้สู่เกษตรกร  
5. สร้างเสริมและพัฒนาระบบการผลิตเกษตร 
   ปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานเกษตร 
   อินทรีย์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับศักยภาพดา่นสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อ 
                    ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
1. เพ่ือส่งเสริมสร้าง 
   ความสัมพันธ์ และ 
   พัฒนาด้านการค้า  
   การลงทุน การ 
   ท่องเที่ยวด่านสิงขร  
   และอาเซียน 

1. ร้อยละของมูลค่าการค้า 
   ชายแดนที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ  
   25 (ค่าเป้าหมายเพิ่มข้ึน 
   ร้อยละ 0.5 ต่อปี) 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ 
   พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนการค้า  
   การลงทุน และการท่องเที่ยว  
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน  
   และการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างโอกาสและ เพ่ิมขีด 
   ความสามารถในการแข่งขัน  
3. พัฒนาเพ่ือยกระดับการผลิตสินค้าและบริการ 
    ให้ได้มาตรฐานสากล  
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความ 
    ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรในอาเซียน  
5. ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือ 
    ทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งใน 
    และต่างประเทศ 

 



 
 

๑๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
1. เพ่ือสร้างสังคมให้ 
   มั่นคง ผาสุก ตามหลัก 
   ธรรมาภิบาลและยึด 
   หลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียง 

1. จ านวนครัวเรือนที่ตก 
   เกณฑ์ร้อยละ 90 มีรายได ้  
   เพ่ิมข้ึน (ค่าเป้าหมาย 
   เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี) 
2. อัตราการคลอดในหญิง 
   อายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน 
   ร้อยละ 54 ต่อ 1,000  
   ประชากร (ค่าเป้าหมาย 
   ลดลงร้อยละ 2 ต่อปี)  
3. ปัญหาอาชญากรรมใน 
   พ้ืนที่ลดลง 

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาศิลปวัฒนธรรม  
   รายได้ สุขภาพและการสาธารณสุข ตลอดจน    
   สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและ 
   ภาคีเครือข่ายรวมทั้งภาคประชาสังคม  
2. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยบริเวณ 
   ชายแดน พื้นที่ตอนในชายฝั่งทะเล เกาะแก่ง 
   และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือน 
   บ้าน รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถและสร้าง 
   เครือข่ายประชาชนชนในการป้องกัน และ 
   แก้ไขปัญหาอาชญากรรม  
3. เสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุในการ 
   คมนาคม รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือ  
   ภัยพิบัต ิ 
4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความ สมดุล 
                    และย่ังยืน 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
1. เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
   ทรพัยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อมให้เป็น 
   ฐานการพัฒนาอย่าง 
   ยั่งยืน 

1. พ้ืนที่ป่าไม้จากแปล 
    ภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ิมข้ึน  
    เป็น 18,000 ไร่ (ค่า 
    เป้าหมายเพิ่มขึ้น 2,000  
    ไร่ต่อปี)  
2. ร้อยละของพ้ืนที่ชายฝั่ง 
    ทะเลถูกกัดเซาะลดลง 
    ร้อยละ 7.5 (ค่าเป้าหมาย 
    ลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี)  
3. ร้อยละของปริมาณขยะที่มี 
    การก าจัดถูกต้องตามหลัก 
    วิชาการเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ  
    75 (ค่าเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 
    ร้อยละ 1 ต่อปี) 

1. สร้างเสริมการอนุรักษ์รักษาและฟ้ืนฟู 
    ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ   
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง  
4. เสริมสร้างระบบป้องกันและแก้ไขปัญหากัด 
    เซาะชายฝั่งทะเล  
5. ลดปริมาณขยะและเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
    บริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
    และการอนุรักษ์พลังงาน 

 
  



 
 

๒๐ 

 

(๓)  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
วิสัยทัศน์   
“เมืองแห่งการท่องเที่ยว  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  น าไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ  การเกษตร  และการท่องเที่ยวให้

เข้มแข็งและแข่งขันได ้ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
4. อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล 

และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
5. พัฒนาองค์กรและสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนให้ทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
6. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบการบริการสาธารณะ และระบบป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจเอกลักษณ์ของจังหวัด 

1. พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ  
2. พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวตามเทศกาล  

    งานประเพณีรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และสุขภาพ  

3. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
    การท่องเที่ยว  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานสร้างเครือข่าย 

    ร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืน ภาคเอกชน และประเทศ 

    เพ่ือนบ้าน ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  

5. พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการและ 

    สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ทั้งด้านบุคลากร  
    โครงสร้าง พ้ืนฐานและความปลอดภัย  
6. ส่งเสริมการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ  
    ภาคการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว ระหว่างองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคเอกชน 



 
 

๒๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิตของจังหวัด 1. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคงและ 

    มีรายได้เพ่ิมขึ้น ตามกระบวนการเรียนรู้หลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. พัฒนาด้านการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี  
    การแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรและ 
    โรคระบาด  
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP  
   การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพและการตลาด 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางเพ่ือ 
    จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และการดูแลราคา 
    ผลผลิต  
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการ 
    ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดภัย 
    จากสารพิษ  
6. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือ 
    กลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าภูมิปัญญาและ 
    วัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ 
    ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
8. เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตร 
    ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
  



 
 

๒๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
พ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 

1. พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง  
2. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มองค์กร และเสริมสร้างความ 
    เข้มแข็งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน  
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ 
    ประชาชน  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและ 
    การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน  
5. เพ่ิมขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
    อาชญากรรม ยาเสพติดและการค้ามนุษย์  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐ  
    เอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท  
7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบและ 
    การศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
    ของชาติ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
8. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
9. พัฒนาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  
10. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน  
11. พัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัยการบรรเทา 
      สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ  
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก  
      เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 
 
 
 
 

  



 
 

๒๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เอกลักษณ์ของจังหวัด 

1. พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับ 
    สภาพพ้ืนที่  
2. เสริมสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
    ประชาชน และทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและป่าต้นน้ าล าธารให้เกิด 
    ความสมบูรณ์  
4. พัฒนา ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า และการบริหารจัดการน้ า 
    อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์  
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล  
    และน้ าเสีย  
7. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
  



 
 

๒๔ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ  
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
เอกลักษณ์ของจังหวัด 

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารแบบบูรณาการระหว่าง 
    องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน  
2. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง  
    ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
    ประมุข  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและ 
    พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหาร 
    กิจการบ้านเมืองที่ดี  
4. พัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร 
    และองค์กรให้ได้มาตรฐาน  
5. พัฒนา ปรับปรุงสถานทีก่ารปฏิบัติงานและการจัดหา 
    เครือ่งมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมี 
    ประสิทธิภาพ  
6. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน 
     ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
7. ปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการท างานให้มี 
    ความทันสมัย  
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือบริการ 
    ประชาชน  
9. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
พัฒนาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ า  และ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  

2. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม    
    และการอุปโภค บริโภคให้สอดคล้องกับแผนการ 

    ป้องกันอุทกภัย  

3. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
    ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า ประปา  

4. ส่งเสริมการจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด และน้ าระบบผัง   
    เมืองมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

๒๕ 

 

๒. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๒.๑ วิสัยทัศน์  (Vision)   
                          “เป็นต าบลน่าอยู ่   มุ่งเน้นการศึกษา   

                  พัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพ้ืนฐาน    บริหารงานเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล” 
 

       พันธกิจ (MISSION) ในการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สนับสนุนให้

ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนกีฬาและนันทนาการ 
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้า ประปา และแหล่งน้ า  
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  

3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการผลิตของประชาชนในท้องถิ่น ตามกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP การบริการและการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้
เป็นที่ยอมรับ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
และการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ยากไร้ ยากจนให้มีคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน   

5. เพ่ิมขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการป้องกันและดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ป่าไม้  และ
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น และการบริการสาธารณสุขในชุมชน 
 6. สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การติดตาม
ตรวจสอบ การประเมิน และการบริหารตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศ
ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชนด้านต่างๆ 

 
๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
    1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ ส่งเสริมให้

ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
    1.2 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สามารถยอมรับได้ 
    1.3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
    1.5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
    1.6 ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 



 
 

๒๖ 

 

ยุทธศาสตร์ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภคในท้องถิ่น  
    มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
    2.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้งานได้ดีและได้มาตรฐาน 
    2.2 พัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบไฟฟ้าและระบบประปา 
    2.3 พัฒนาแหล่งน้ า บ ารุงรักษาก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ าในต าบล 
    2.4 ส่งเสริมการจัดท าผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ 3  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
    มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
    3.1 การให้ความช่วยเหลือประชาชนในสภาวะเร่งด่วนอันเกิดจากสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้

ล่วงหน้า 
    3.2 การพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
    3.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3.4 การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    3.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
    3.6 ส่งเสริมให้ประชาชนและเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
    3.7 การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
    3.8 พัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัย การบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
    3.9 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

และการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
    3.10 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการคุ้มครองเด็กและเยาวชน และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็กและ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
    3.11 ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน 
    3.12 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

ยุทธศาสตร์ 4  การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน   
    มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
    4.1 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม องค์กรและกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
    4.2 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง ส่งเสริมอาชีพ รายได้และการผลิต 
    4.3 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
    4.4 ให้ความรู้ด้านการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร

และกสิกรรม 
    4.5 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ในทุกขั้นตอน 
    4.6 ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร กสิกรรม และการดูแลราคาผลิต 
    4.7 พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 



 
 

๒๗ 

 

    4.8 การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเทศกาล งานประเพณี 
รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และสุขภาพ 

    4.9 การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอ่ืนๆ 
    4.10 การสนับสนุน ส่งเสริมและประสานงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นและภาคเอกชน ในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ยุทธศาสตร์ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
    มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
    5.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
    5.2 การสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.3 การจัดการระบบน้ าเสียและขยะในครัวเรือนและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ   
    มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
    6.1 การพัฒนาการบริหารในระบบบูรณาการระหว่างองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
    6.2 การพัฒนา ส่งเสริมให้ความรู้ ด้านการเมือง การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยและสร้างความ

สามัคคตีามแนวทางสมานฉันท์และการปกป้องสถาบัน 
    6.3 การพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐาน

ที่สามารถยอมรับได ้
    6.4 การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงานและการจัดเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
    6.5 การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมทั่วถึง มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
    6.6 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา 
    6.7 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศโดยยึด

หลักการบริหารจัดการที่ดี 
    6.8 การปรับปรุงพัฒนาระบบและกระบวนการท างานเพ่ือการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
    6.9 การพัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 
    6.10 แนวทางการรักษาความม่ันคงตามแนวชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 
๒.๓  เป้าประสงค์ 
 

1. สามารถยกระดับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  ประชาชนให้
ความส าคัญในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตลอดจนกีฬาและนันทนาการ   



 
 

๒๘ 

 

2. เส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้า ประปา และแหล่งน้ ามีสภาพดี
เพียงพอและท่ัวถึง 
  3. ประชาชนมีอาชีพเสริม มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว มีความรู้ตามกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สินค้า OTOP เป็นที่รู้จักจากตลาดภายนอก การบริการและการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับ 
  4. ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย 
และผู้ยากไร้ มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง ภายในต าบลมีความสงบเรียบร้อย ชุมชนปลอดยาเสพติด 
ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นอุดมสมบูรณ์  และประชาชนได้รับบริการด้าน
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
 6. ประชาชนในท้องถิ่นและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การติดตามตรวจสอบ การประเมิน 
และการบริหารตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

๒.๔  ตัวช้ีวัด 
 

1. ร้อยละของเด็กนักเรียนทีไ่ด้รับการส่งเสริม สนับสนุน และสวัสดิการทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพ 
2. ร้อยละของประชาชนทีม่ีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  กีฬาและนันทนาการ  
3. ร้อยละของประชาชนทีใ่ช้บริการเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 
4.  ร้อยละของประชาชนทีม่ีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้ 
5.  ร้อยละของประชาชนทีม่ีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 6.  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลร้อยละ ๖๐  น่าอยู่เป็นชุมชนแห่งความสงบสุข ปลอดยา 
               เสพติด  มีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 

7.  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐ 
 

 ๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
๑)  ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๓)  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  มีการศึกษา  ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง 
๔)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๕)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่ 

  



 
 

๒๙ 

 

๒.๖  กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของ

ประชาชนอย่างทั่วถึง 
๒. ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
๓. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. สนับสนุนการสร้างอาชีพในครัวเรือนและชุมชนต่างๆ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ           

พอเพียง 
๕. ส่งเสริมความเป็นอยู่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 
๗. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการพัฒนาศักยภาพบทบาทและหน้าที่ของผู้น าชุมชนและ

คณะกรรมการชุมชน 
๘. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  

ประชาชน 
๙. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครต่าง ๆ ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับให้

ประชาชนได้เข้าถึงเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

๑๐. เพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการกิจการประปา 
๑๑. บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส 
๑๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
๑๓. ปลูกจิตส านึกและให้ความรู้ประชาชนได้ตะหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๑๔. รณรงค์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการส านึกรับผิดชอบต่อสังคมในการลดปริมาณขยะ 
๑๕. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ล าคลอง 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ที่เอ้ืออ านวยสร้างความสะดวกให้กับประชาชน 
๒)  มีการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การพัฒนาด้านการศึกษา 
๓)  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ภายใต้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
๔)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งพาตนเอง 
๕)  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชารัฐ 
๖)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

 
 
 



 
 

๓๐ 

 

๒.๘ แผนงาน 
 

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๓) แผนงานการศึกษา 
๔) แผนงานสาธารณสุข 
5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
6) แผนงานเคหะและชุมชน 
7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
9) แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา 
10) แผนงานงบกลาง 
 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา  ในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเป็นการประเมินถึงโอกาส และภัยคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค) เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. ผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ต าบลไชยราชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ  ได้แก่ ยางพารา 

ปาล์ม กาแฟ ทุเรียน สับปะรด และผักต่างๆ มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต     

2. ความพร้อมของผู้น าชุมชน การให้ความร่วมมือร่วมใจของผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ต าบลไชยราช ถือว่าอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี และเป็นผลดีต่อการพัฒนาในอนาคต  

3.  มีงบประมาณในการบริหารงานด้านบุคลากรที่เพียงพอ ไม่มีผลกระทบต่องบประมาณด้านบริการ
สาธารณะของ อบต. 

4.  ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
5. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้โดยตรง 
6. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการจัดท าแผนการท างานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน 
7. มีตัวแทนของประชาชนซึ่งทราบปัญหาในท้องถิ่นเป็นอย่างดี เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
8. มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และเอ้ือประโยชน์ต่อ

การปฏิบัติงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 



 
 

๓๑ 

 

จุดอ่อน 
1. เส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรัง และหินคลุก ท าให้การสัญจรไปมาและส่ง

ผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากฝนที่ตกท าให้ถนนช ารุดเสียหายบ่อย สิ้นเปลือง
งบประมาณในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม อีกทั้งยังไม่มีความปลอดภัยเท่าที่ควรในการคมนาคมและขนส่ง 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 

2. มีน้ าไม่เพียงพอในการอุปโภค  บริโภค และด้านการเกษตร การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ ายังไม่มี
ประสิทธิภาพ ระบบส่งน้ าไม่มีประสิทธิภาพและไม่ทั่วถึงเพียงพอต่อความต้องการใช้ในปัจจุบันและในอนาคต   

3. เกษตรกรขาดการวางแผนที่ดีในการผลิต  ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและใช้เครื่องมือไม่เหมาะสม
กับกิจกรรมที่ท า เมื่อมีการรวมกลุ่มก็ยังขาดความรู้ในการบริหารจัดการ 

4. ขาดการวางผังเมืองและการควบคุมอาคารในแหล่งชุมชนและการท่องเที่ยว ท าให้บ้านเมืองไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควร 

5. ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยั งขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมการดูแลสุขภาพอนามัยและการศึกษาเท่าที่ควร การให้ความรู้ที่ถูกต้อง
ยังไม่ทั่วถึง ประชาชนขาดจิตส านึกและความร่วมมือที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน 

6. บางพ้ืนที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันก าหนดทิศทางประเด็นปัญหาการพัฒนา  
จึงท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงความต้องการ 

7. เจ้าหน้าที่และประชาชนไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาอาเชียน รวมถึงยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง 

8. ขาดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการประสานงาน  ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ 

9.  การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดประสิทธิภาพ 
10. การบริหารงานบุคคลขาดการน าระบบคุณธรรมมาใช้ 
11. บุคลากรได้รับมอบหมายงานไม่ตรงตามสายงานหรือความถนัด 

 

โอกาส 
1. มีศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ซึ่งเป็นศูนย์บริการทางหลวงที่ส าคัญ สามารถใช้เป็นจุดจ าหน่าย

สินค้าและบริการที่ส าคัญของต าบลได้ เช่น สินค้า OTOP สินค้าทางการเกษตร และการให้บริการต่างๆ   
2. มีเส้นทางสายหลักของถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวในการสัญจรไปมาของการขึ้นเหนือ ลงใต ้

ตามถนนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดแข็งส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ต าบลไชยราช  

3.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและต าบลสูงขึ้น 
4. แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น ตามล าดับแผนกระจายอ านาจฯ และการจัดเก็บรายได้

เองขององค์การบริหารส่วนต าบลมีมากข้ึน 



 
 

๓๒ 

 

5.  แผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติเอื้อหนุนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
6.  นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
7.  มีการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม 

โปร่งใส เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

อุปสรรค 
1. งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศบ่อย  ส่งผลให้ท้องถิ่นต้องมีการปรับเปลี่ยน

นโยบายตามไปด้วย 
3. ปัญหาการเมืองระดับประเทศยังไม่มีเสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งจึงท าให้ขาด

ความต่อเนื่องในการบริหารงาน  ส่งผลให้นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นไม่ชัดเจน 
4.  ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย จ ากัดอ านาจหน้าที่บางประการที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
5.  มีระเบียบ/กฎหมายใหม่จ านวนมาก และมีการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึน ท าให้การปฏิบัติงาน

ของบุคลากรไม่ทันต่อภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 
6. รัฐบาลถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ไม่จัดสรรบุคลากรและงบประมาณให้ท้องถิ่น

บริหารงานได้อย่างเต็มที ่
7. การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนต าบลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การก ากับ 

ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค 
8. ระบบฐานข้อมูลไม่ตรงความจริง เช่น จ านวนประชากรแฝงไม่ตรงกับฐานข้อมูลท าให้การได้รับการ

จัดสรรงบประมาณบางอย่างไม่ตรงกับความเป็นจริง   
9. ปัญหาด้านเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัว 
10. ประชาชนและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ขาดความร่วมมือในการท างานท าให้ไม่เกิดการบูรณาการ

ร่วมกัน 
11. สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ยากต่อการพัฒนา ในเรื่องของแหล่งน้ าและเส้นทาง

คมนาคม 
 

๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  



 
 

๓๓ 

 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 

โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ 
อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิด
ที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไป
อย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

๓๔ 

 

๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
        โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
  
 
 
 

  

ยุทธศาสตร์จังหวัด
ประจวบคีรขีันธ์ 

1. เสริมสร้างความโดดเด่น
ด้านการท่องเท่ียวบนพื้นฐาน
เอกลักษณ์ของจังหวัดสู่
นานาชาติ 
 

2. เสริมสร้างนวัตกรรม
กระบวนการผลิต การแปรรูป 
และการตลาดเป็นสินค้าเกษตร  

                     
คุณภาพสูง 

 

3. ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้าง
การเติบโตการค้า การลงทุน การ
ท่องเท่ียว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ  
ในภูมิภาค 
 

4.เสริมสร้างความมั่นคงและสังคม
คุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. ยกระดับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความ 
สมดุล 
                    และยั่งยืน 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาและค้นหาแหล่งท่องเท่ียวท่ี 
    เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดให้มี 
    คุณภาพ  
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกระบวน 
    การท่องเท่ียว และสิ่งอ านวยความ 
    สะดวกให้มีมาตรฐานสากล  
3. เสริมสร้างคุณภาพการท่องเท่ียวบน 
    ความหลากหลายความปลอดภัย 
    และความคุ้มค่า  
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร 
    จัดการของจังหวัด ภาครัฐ และ 
    เครือข่ายการท่องเท่ียว  
5. สร้างเสริมระบบข้อมูลข่าวสาร การ 
    ประชาสัมพันธ์ และการตลาดด้าน 
    การท่องเท่ียว  
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ 
    ท่องเท่ียวหน่วยงานภาครัฐ  
    ผู้ประกอบการภาคเอกชนท่ี 
    เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ี 
    สนับสนุนระบบการผลิตสับปะรด  
    มะพร้าว และสินค้าเกษตรเพื่อ   
    การบริโภคและส่งออก  
2. พัฒนาระบบการผลิตการแปรรูป  
    และการตลาดสับปะรด มะพร้าว  
    ประมง ปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรให้  
    ได้คุณภาพเพ่ือการบริโภคและการ 
    ส่งออก  
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่สร้าง 
    ความร่วมมือของหน่วยงานท่ี 
    เกี่ยวข้องรวมท้ังองค์กรภาคเกษตร  
4. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและสร้าง 
    นวัตกรรมระบบการผลิต การแปรรูป  
    การตลาดสินค้าเกษตร และ 
    เสริมสร้างกระบวนการจัดการความรู้ 
    สู่เกษตรกร  
5. สร้างเสริมและพัฒนาระบบการผลิต 
    เกษตรปลอดภัยเพื่อเตรียมความ 
    พร้อมสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์     
     

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
    และพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุน 
    การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว  
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การ  
   ลงทุนและการท่องเท่ียว เพื่อสร้างโอกาส 
    และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและ 
    บริการให้ได้มาตรฐานสากล  
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย 
    ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กร 
    ในอาเซียน  
5. ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความ 
    ร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการ 
    ท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศ       
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    ศิลปวัฒนธรรม รายได้ สุขภาพ 
    และการสาธารณสุข ตลอดจน 
    สร้างความเข้มแข็งของ 
    ครอบครัว ชุมชน และภาคี 
    เครือข่ายรวมท้ังภาคประชาสังคม  
2. เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัย 
    บริเวณชายแดน พื้นท่ีตอนใน 
    ชายฝั่งทะเล เกาะแก่งและสร้าง 
    ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ 
    เพื่อนบ้าน รวมท้ังเพิ่มขีด 
    ความสามารถและสร้างเครือข่าย 
    ประชาชนชนในการป้องกัน และ 
    แก้ไขปัญหาอาชญากรรม  
3. เสริมสร้างการป้องกันและลด 
    อุบัติเหตุในการคมนาคม รวมถึง 
    การเตรียมความพร้อมรับมือ  
    ภัยพิบัติ  
4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างเสริมการอนุรักษ์รักษาและ 
    ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
    สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
    บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อมของชุมชน  
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
    จัดการทรัพยากรธรรมชาติทาง 
    ทะเลและชายฝั่ง  
4. เสริมสร้างระบบป้องกันและแก้ไข 
    ปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเล  
5. ลดปริมาณขยะและเพิ่ม 
    ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    ขยะและของเสียอันตราย  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ 
    พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ 
    พลังงาน 



 
 

๓๕ 

 

      

   

       

 

 

     

  

 

 

  

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา อปท.ใน
เขตจังหวดั
ประจวบคีรขีนัธ ์

สอดคล้องยุทธศาสตร์ 
จังหวัดที่ 1 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ 
จังหวัดที่ 2,3 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ 
จังหวัดที่ 4  

สอดคล้องยุทธศาสตร์ 
จังหวัดที่ 5 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ 
จังหวัดที่ 4 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ 
จังหวัดที่ 1,2,3 

1.พัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
 

2.พัฒนาส่งเสริมรายได้
และการผลิต 
 

3.พัฒนาสังคม การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต 
 

4.เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

5.พัฒนาระบบบริหารงาน
ให้มีความเป็นเลิศ 
 

6.พัฒนาเส้นทางคมนาคม 
แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา 
1. พัฒนา ปรับปรุงแหล่งทอ่งเที่ยว 
    และการบรกิาร  
2. พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรม 
   การทอ่งเที่ยวตามเทศกาล   
    งานประเพณีรวมถึงการ 
    ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศนแ์ละสุขภาพ  
3. พัฒนาระบบข้อมลูข่าวสารและการ 
    ประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยว  
4. ส่งเสรมิและสนับสนนุการ 
    ประสานงานสร้างเครอืข่ายร่วมกับ 
    หน่วยงานราชการอื่นภาคเอกชน  
    และประเทศเพือ่นบ้าน ในการ 
    บริหารจัดการการท่องเที่ยว  
5. พัฒนาคุณภาพการให้บรกิาร  
    การบริหารจัดการและสิ่งอ านวย 
    ความสะดวกด้านการทอ่งเที่ยว ทัง้ 
    ด้านบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานและ 
    ความปลอดภัย  
6. ส่งเสรมิการเชือ่มโยงการค้า  
    การลงทุน การบริการ  ภาค     
    การเกษตร และภาคการทอ่งเที่ยว  
    ระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
    ภาครฐัและภาคเอกชน 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา 
1. ส่งเสรมิสนับสนนุการประกอบอาชีพ 
    ทีม่ั่นคงและมรีายได้เพิ่มขึน้ตาม 
    กระบวนการเรียนรู้หลกัปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง  
2. พัฒนาด้านการให้ความรู้ การถ่ายทอด  
    เทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาผลผลิตทาง 
    การเกษตรและโรคระบาด  
3. ส่งเสรมิ สนับสนุนการพฒันาสนิค้า   
    OTOP การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
    คุณภาพและการตลาด  
4. ส่งเสรมิและสนับสนนุการจัดตั้งตลาด  
    กลางเพือ่จ าหน่ายผลผลิตทางการ 
    เกษตร และการดูแลราคาผลผลิต  
5. ส่งเสรมิและสนับสนนุการเกษตรแบบ 
    ย่ังยืนโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบชีวภาพ 
    และการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ  
6. พัฒนาและส่งเสริมเครอืข่ายวิสาหกจิ 
    ชุมชนหรอืกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและ 
    แข่งขันได ้ 
7. ส่งเสรมิและสนับสนนุการน าภมูิปัญญา 
    และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้าง 
    มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชมุชน  
8. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตด้าน 
    การเกษตรในการเข้าสู่ประชาคม 
    เศรษฐกิจ 
 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา 
1. พัฒนาศกัยภาพคน ครอบครัวและชมุชน 
    ให้เขม้แข็ง  
2. สนับสนนุการจัดตั้งกลุ่มองคก์ร และเสรมิสร้าง 
    ความเข้มแข็งในการพัฒนาและแก้ไขปญัหาใน 
    ชุมชน  
3. ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิตความ 
    เป็นอยู่ของประชาชน  
4. ส่งเสรมิและสนับสนนุการจัดระเบียบสังคม 
    และการรกัษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน  
5. เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและ 
    แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพตดิและ 
    การค้ามนุษย์  
6. ส่งเสรมิและสนับสนนุให้ประชาชนหน่วยงาน 
    ภาครฐั เอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
    เมืองและชนบท  
7. พัฒนาคุณภาพการศกึษาในระบบและนอก 
    ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยให้ได้ 
    มาตรฐานการศกึษาของชาติ รวมทั้งส่งเสริม 
    การเรียนรูต้ลอดชวีิต  
8. อนรุักษ์ ฟืน้ฟู ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม  
    ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่  
9. พัฒนาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  
10. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้ 
      มาตรฐาน  
11. พัฒนาระบบป้องกนัความปลอดภัยการ 
      บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสทิธิภาพ  
12. ส่งเสริมและสนับสนนุการจัดสวัสดิการสังคม 
      แกเ่ด็ก 

กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา 
1. พัฒนา อนรุักษ์ ฟืน้ฟ ู
    ทรัพยากรธรรมชาติและ   
    สิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์ได ้
    อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที ่ 
2. เสริมสร้างจติส านกึและส่งเสริม 
    การมีสว่นร่วมของประชาชน และ 
    ทกุภาคส่วนในการบริหารจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม  
3. อนรุักษ์ ฟืน้ฟูพื้นที่ป่าและป่า 
    ต้นน้ า ล าธารให้เกิดความสมบูรณ ์ 
4. พัฒนา ฟืน้ฟูแหล่งน้ า และการ 
    บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
    และมีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้ 
    อุดมสมบูรณ ์ 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ 
    ชุมชนสิ่งปฏิกลูและน้ าเสีย  
7. อนรุักษ์ ฟืน้ฟูความหลากหลาย 
    ทางชีวภาพ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา 
1. ส่งเสรมิประสทิธิภาพการบริหารแบบ   
    บูรณาการระหว่างองคก์ร ภาครัฐ  
    ภาคเอกชนและภาคประชาชน  
2. ส่งเสรมิการให้ความรูด้้านการเมอืง 
    การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
    อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
3. ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของประชาชนใน 
    การบริหารและพฒันาองค์กรปกครอง 
    ส่วนทอ้งถิน่ตามหลกัการบริหารกิจการ 
    บ้านเมืองที่ด ี 
4. พัฒนาความรู้ ความสามารถสมรรถนะ 
    ของบุคลากร และองคก์รให้ได้มาตรฐาน  
5. พัฒนา ปรับปรุงสถานทีก่ารปฏิบัติงาน 
    และการจัดหาเครื่องมือ เครือ่งใช้ ในการ   
    ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสทิธิภาพ  
6. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ขององคก์ร 
    ปกครองสว่นท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
7. ปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการ 
    ท างานให้มีความทนัสมัย  
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
    เพือ่บรกิารประชาชน  
9. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการของ 
    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ให้มีความ 
    เป็นเลิศ 
 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา 
1. พัฒนาเสน้ทางคมนาคม 
    ให้ได้มาตรฐาน  
2. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 
    เพือ่การเกษตร  
    อุตสาหกรรม  และการ 
    อุปโภค บริโภคให้ 
    สอดคล้องกับแผนการ 
    ป้องกันอุทกภัย  
3. พัฒนาปรับปรุงระบบ 
    สาธารณูปโภค 
    สาธารณูปการ  
    ขยายเขตให้บรกิารไฟฟ้า  
    ประปา  
4. ส่งเสรมิการจัดท าผังเมือง 
    รวมจังหวดั และน้ าระบบ 
    ผังเมืองมาใช้อย่างม ี
    ประสทิธิภาพ 
 



 
 

๓๖ 

 

  

  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
 
 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 

 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

อบต.ไชยราช 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 , 5 

 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 , 2 

 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 

 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 

 

สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ 4 

สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ 1 , 2 , 3 

 

สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ 4 

 

สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ 5 

 

สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ 1 , 2 , 3 

 

สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ 5 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระบบและนอกระบบให้ได้
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ทางการศึกษาให้อยู่ในระดับ
มาตรที่สามารถยอมรับได้ 
3. อนุรักษ์และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา 
5. ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ 
6. ส่งเสริมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้ า และ
สาธารณูปโภคในทอ้งถิ่น    
 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้สามารถใช้งานได้ดีและ
ได้มาตรฐาน  
2. พัฒนา ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ระบบไฟฟ้า
และระบบประปา 
3. พัฒนาแหล่งน้ า 
บ ารุงรักษา ก่อสร้างและ
จัดหาแหล่งน้ าในต าบล 
4. ส่งเสริมการจัดท าผัง
เมืองให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต  
 

แนวทางการพัฒนา 
1. การให้ความช่วยเหลือประชาชนในสภาวะ
เร่งด่วนอันเกิดจากสถานการณ์ที่ไม่ได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 
2. การพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัวและ
ชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ 
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 
6. ส่งเสริมให้ประชาชน และเอกชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
7. การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ
สาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
8. พัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัย การ
บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
9. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกัน ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
10. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็กและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม
อาชีพ รายได้ การผลิตและ
การท่องเท่ียวในชุมชน 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่ม องค์กรและกระบวนการ
เรียนรู้ในชุมชน 
2. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีการกระจายตัวอย่าง
ทั่วถึง ส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการผลิต 
3. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. ให้ความรู้ด้านการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยี
และการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรและ 
กสิกรรม 
5. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ในทุกข้ันตอน 
6. ส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า
ทางการเกษตรและกสิกรรม และการดูแลราคาผลิต 
7. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
8. การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมด้าน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเทศกาล งานประเพณี 
รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และสุขภาพ 
9. การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆ 
10. การสนับสนุน ส่งเสริมและประสานงาน ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นและภาคเอกชน ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์
ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 
2. การสร้างจิตส านึก และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3. การจัดการระบบน้ าเสีย
และขยะในครัวเรือนและ
ชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาการบริหารในระบบบูรณาการ
ระหว่างองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มาก
ยิ่งข้ึน 
2. การพัฒนา ส่งเสริมให้ความรู้ ด้านการเมือง 
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยและสร้าง
ความสามัคคีตามแนวทางสมานฉันฑ์และการ
ปกป้องสถาบัน  
3. การพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ
ของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
ที่สามารถยอมรับได้ 
4. การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน
และการจัดเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
5. การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้
ครอบคลุมทั่วถึง มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
6. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารและพัฒนา 
7. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สู่ความเป็นเลิศโดย
ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 
8. การปรับปรุงพัฒนาระบบและกระบวนการ
ท างานเพื่อการบริการประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

9. การพัฒนาเสริมสร้างความ
พึงพอใจและความมั่นใจให้แก่
ประชาชนผู้รบับริการ 
10. แนวทางการรักษาความ
มั่นคงตามแนวชายแดนและ
ชายฝั่งทะเล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มีความ
เป็นเลิศ 
 

11 ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและ
ป้องกันโรคในชุมชน 



 
 

๓๗ 

 

๓.๔  แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
Strategy Map 

 “เป็นต าบลน่าอยู่    มุ่งเน้นการศึกษา 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐาน บริหารงานเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล” 
 

วิสัยทัศน์ 

1. สามารถยกระดับการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
ประชาชนให้ความส าคัญในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนกีฬาและ
นันทนาการ   

 

2. เส้นทางคมนาคม 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ไฟฟ้า 
ประปา และแหล่งน้ า มี
สภาพดีเพียงพอและทั่วถึง 

 

3. ประชาชนมีอาชีพเสริม มี
รายได้เพียงพอต่อการเลี้ยง
ครอบครัว มีความรู้ตาม
กระบวนการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สินค้า 
OTOP เป็นที่รู้จักของตลาด
ภายนอก การบริการและการ
ท่องเที่ยวในท้องถ่ินเป็นที่ยอมรับ 

 

4. ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
สามารถพึ่งตนเองได้ และ
ผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
ยากจนมีคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน  ภายในต าบลมีความสงบ
เรียบร้อย ชุมชนปลอดยาเสพติด 
ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ิน
อุดมสมบูรณ์ และประชาชนได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 

 

6. ประชาชนในท้องถ่ินและทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ิน การติดตามตรวจสอบ 
การประเมินและการบริหารตาม
แนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

เป้าประสงค ์

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
สนับสนุนให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนกีฬาและ
นันทนาการ 
 

 

พันธกจิ 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ไฟฟ้า ประปา 
และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน  
 

3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
รายได้ และการผลิตของ
ประชาชนในท้องถ่ิน ตาม
กระบวนการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า 
OTOP การบริการและการ
ท่องเที่ยวในท้องถ่ินให้เป็นที่
ยอมรับ 
 

5. เพิ่มขีดความสามารถในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการ
ป้องกันและดูแล รักษา
สิ่งแวดล้อม ป่าไม่ และ
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ิน 
และการบริการสาธารณสุขด้าน
ต่างๆ 

6. สนับสนุน ส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถ่ินและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ิน การติดตามตรวจสอบ 
การประเมิน และการบริหารตาม
แนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเป็น
เลิศทั้งในด้านการบริหารจัดการ 
และการบริการประชาชนด้าน
ต่างๆ 
 

4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คน ครอบครัว ชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้และการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส 
เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้
น้อย และผู้ยากไร้ ยากจนให้มี
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึน 



 
 
 

๓๘ 

 

ส่วนที่ ๓ 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ส านักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

ทุกหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 
อบจ. 
 

ทุกหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักงานปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

ทุกหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสรมิอาชีพ รายได้ การผลิต
และการท่องเท่ียวในชุมชน 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส านักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 
 

ทุกหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานสาธารณสุข 

ส านักงานปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 

ทุกหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด 
 

ทุกหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 



 
 
 

๓๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น



 

๔๐ 

 

   
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 256๕ รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
1.1  แผนงาน
การศึกษา 
 
1.2 แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนนัทนาการ 
 
1.แผนงานสังคม 
สงเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 

9 
 

 
8 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

12,400,000 
 
 

1,080,000 
 
 
 

60,000 

 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

9 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

12,400,000 
 
 

1,120,000 
 
 
 

60,000 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 

9 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

14,224,000 
 
 

1,230,000 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 

9 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

13,970,000 
 
 

1,230,000 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 

12 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

16,970,000 
 
 

22,930,000 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 

47 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

69,964,000 
 
 

27,590,000 
 
 
 

270,000 

รวม 18 13,540,000 19 13,580,000 25 15,504,000 23 15,250,000 27 39,950,000 112 97,824,000 
 

แบบ ผ.0๑ 



 

๔๑ 

 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 256๕ รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้ า
และสาธารณูปโภค
ในท้องถิ่น 
 
 
2.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 
 
2.2 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

19 

 
 
 
 
 
 
 

5,600,000 
 
 

92,100,000 

 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 

6,100,000 
 
 

18,582,000 

 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

35 

 
 
 
 
 
 
 

8,500,000 
 
 

42,057,600 

 
 
 
 
 
 
 

19 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 

8,400,000 
 
 

111,302,000 

 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 

45 

 
 
 
 
 
 
 

8,200,000 
 
 

54,652,000 

 
 
 
 
 
 
 

74 
 
 

211 

 
 
 
 
 
 
 

36,800,000 
 
 

318,693,600 

รวม 28 97,700,000 21 24,682,000 55 50,557,600 119 119,702,000 62 62,852,000 285 355,493,600 
 
 
  

แบบ ผ.0๑ 

 



 

๔๒ 

 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 256๕ รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

3.1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 

3.2 แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน 
 

3.3 แผนงาน
สาธารณสุข 
 

3.4 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
 

3.5 แผนงานการ
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

3.6 แผนงานงบกลาง 

 
 
 

 
 

1 
 
 

8 
 
 

7 
 
 

2 
 
 

5 
 
 
 

4 
 

 
 
 
 
 

500,000 
 
 

530,000 
 
 

430,000 
 
 

150,000 
 
 

790,000 
 
 
 

8,000,000 

 
 
 
 
 

1 
 
 

8 
 
 

7 
 
 

2 
 
 

6 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

500,000 
 
 

530,000 
 
 

430,000 
 
 

150,000 
 
 

840,000 
 
 
 

8,500,000 

 
 
 
 
 

1 
 
 

8 
 
 

7 
 
 

2 
 
 

6 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

500,000 
 
 

400,000 
 
 

400,000 
 
 

150,000 
 
 

640,000 
 
 
 

12,350,000 

 
 
 
 
 

1 
 
 

9 
 
 

7 
 
 

2 
 
 

6 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

400,000 
 
 

150,000 
 
 

640,000 
 
 
 

13,650,000 

 
 
 
 
 

1 
 
 

8 
 
 

7 
 
 

2 
 
 

6 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

500,000 
 
 

400,000 
 
 

400,000 
 
 

150,000 
 
 

640,000 
 
 
 

14,850,000 

 
 
 
 
 

5 
 
 

41 
 
 

35 
 
 

10 
 
 

29 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

2,500,000 
 
 

2,360,000 
 
 

2,060,000 
 
 

750,000 
 
 

3,550,000 
 
 
 

57,350,000 
 

รวม 27 10,400,000 28 10,950,000 28 14,440,000 29 15,840,000 28 16,940,000 140 68,570,000 
 

แบบ ผ.0๑ 



 

๔๓ 

 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 256๕ รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   
การพัฒนาการ
ส่งเสริมอาชีพ รายได้ 
การผลิตและการ
ท่องเท่ียวในชุมชน 
 
 
4.1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 
4.2 แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 
4.3 แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 

200,000 
 
 
 

200,000 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

110,000 
 
 

200,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

5 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

910,000 
 
 

590,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

5 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

910,000 
 
 

590,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

5 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

910,000 
 
 

590,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 

17 
 
 
 

5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2,890,000 
 
 

2,170,000 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 

รวม 3 450,000 4 510,000 10 1,700,000 10 1,700,000 10 1,700,000 37 6,060,000 
 

แบบ ผ.0๑ 



 

๔๔ 

 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 256๕ รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   
การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
5.๒ แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

2 
 

3 

 
 
 
 
 
 

60,000 
 
160,000 

 
 
 
 
 
 

2 
 

4 

 
 
 
 
 
 

60,000 
 
180,000 

 
 
 
 
 
 

4 
 

5 

 
 
 
 
 
 

130,000 
 

200,000 

 
 
 
 
 
 

4 
 

6 

 
 
 
 
 
 

130,000 
 
350,000 

 
 
 
 
 
 

4 
 

6 

 
 
 
 
 
 

130,000 
 
350,000 

 

 
 
 
 
 
 

16 
 

24 

 
 
 
 
 
 

510,000 
 

1,240,000 

รวม 5 220,000 6 240,000 9 330,000 10 480,000 10 480,000 40 1,750,000 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.0๑ 



 

๔๕ 

 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 256๕ รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 
 
 
 
6.1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
 
6.2 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 

1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

4,410,000 
 
 

50,000 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4,580,000 
 
 

50,000 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

4,440,000 
 
 

50,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4,077,000 
 
 

50,000 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

4,077,000 
 
 

50,000 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

86 
 
 

5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

21,584,000 
 
 

250,000 
 
 

รวม 19 4,460,000 17 4,630,000 21 4,490,000 17 4,127,000 17 4,127,000 91 21,834,000 
รวมทั้งสิ้น 100 126,770,000 95 54,592,000 148 87,021,600 208 157,099,000 154 126,049,000 705 551,531,600 

 
 
  

แบบ ผ.0๑ 



 

๔๖ 

 

                                                                                                                                                                                                แบบ ผ. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

 ๑.๑  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. ก่อสร้างศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กหินเทิน หมู่ที่ 2                                                      

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กมีสถานท่ีเรียนที่
พร้อมและใหผ้่านเกณฑ์
การประเมินของ สมศ. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหินเทิน 

 

- - - - 3,000,000 1 แห่ง 
 
 

 

เด็กก่อนวัยเรยีนมี
สถานท่ีเรียนทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กอง 
การศึกษาฯ 

๒. ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต าบล
ไชยราช 

เพื่อยกระดับสถานศึกษา
ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์
การประเมินของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) 

ปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลไชยราช 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 80 % ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐานอยู่ในระดับ
ร้อยละ 80 ของการ
ประเมินมาตรฐาน 

กอง 
การศึกษาฯ 

3. อบรมจรยิธรรมนักเรยีน 
นักศึกษา 

เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน 
คุณธรรม จรยิธรรมให้กับ
นักเรียน นักศึกษา 

นักเรียน นักศึกษา
ในต าบลไชยราช 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนและนักศึกษา
ในต าบลไชยราชไดร้ับ
การพัฒนาและส่งเสริม
ความรู้และจรยิธรรมที่
ดีขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

 



 

๔๗ 

 

         แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
     ๑.๑  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศ
และสื่อการเรียนการสอน
ที่ทันสมัยของสถานศึกษา
ในเขตต าบลไชยราช 

เพื่อยกระดับสถานศึกษา
ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์
การประเมินของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) 

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการเรยีนการ
สอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง/
ปี 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมสีื่อการเรียน 
การสอน 
ที่ทันสมัยและมี
มาตรฐาน 

กอง 
การศึกษาฯ 

5. ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
ให้กับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในต าบลไชยราช 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กได้ออกก าลังกาย
และผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 
สมศ. 

สนามเด็กเล่น - - 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการออก
ก าลังกายมากขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

6. วันเด็กแห่งชาต ิ
 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิให้
เด็กและเยาวชนเห็นคณุค่า
และมีความเช่ือมั่นใน
ตนเองมากขึ้น 

กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

200,000 
 

200,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
เห็นคุณคา่และมี
ความเชื่อมั่นใน
ตนเองมากยิ่งข้ึน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
  



 

๔๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

 ๑.๑  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7. สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและ 
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มี
ประสิทธิภาพ 

- ค่าพาหนะเหมาจ่ายน า
เด็กส่งสถานพยาบาล 
- ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจดัการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
เช่น หนังสือ ฯลฯ 
- ค่าชุดเครื่องแบบตาม
ความเหมาะสม. 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 2 
เทอม/ป ี

1. ส่งเสริม
พัฒนาการ 
การเรยีนรู้ของ
เด็กศพด. 
2. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการ
บริหารจดัการ
ที่ดีมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
 

กอง
การศึกษาฯ 

  
 
  



 

๔๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

 ๑.๑  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8. ค่าจัดการเรียนการสอน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อน ามาจัดการเรยีนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีประสิทธิภาพ 

- วัสดุการศึกษา/  
วัสดุส านักงาน 
- ครุภัณฑ์ /  
เครื่องเล่นสนาม 
- สื่อการเรยีนการสอน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 3 แห่ง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพ
ในการเรียน
การสอนมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

9. พัฒนาประสิทธิภาพครู
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัยและการบรหิาร
จัดการศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถครูผู้ดแูลเด็ก
อนุบาลแลปฐมวัยและการ
บริหารจดัการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ อบต.ในเขต
ต าบลไชยราช 

ครูผูดู้แลเด็กอนุบาล
และปฐมวัยไดร้ับการ
พัฒนา 

100,000 100,000 - - - 90% 
ของ

บุคลากร
ทาง

การศึกษา 

บุคลากร
ทางการศึกษา
มีความรู้
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

 
          

  



 

๕๐ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

 ๑.๑  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10. สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม)  
 

เพื่อจัดหาอาหารเสริม 
(นม) ที่ได้มาตรฐานถูก
หลักอนามัยและมี
คุณค่าอย่างเพียงพอ 
 

อาหารเสริม(นม) ให้เด็ก
อนุบาล 
และเด็กปฐมศึกษา ของ
โรงเรียน 
ในต าบลไชยราช จ านวน 
4 โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

2 
เทอม/

ปี 
 

เด็กนักเรียนใน
เขตต าบลไชย
ราชมีสุขภาพ
แข็งแรงและ 
โภชนาการท่ี
เหมาะสมกับ
วัย 

กอง
การศึกษาฯ 

11. สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขต อบต.
ไชยราช 

เพื่อให้เด็กท่ีอยู่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไดร้ับ 
ประทานอาหารที่มี
ประโยชน ์

อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 3 
ศูนย์ 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

2 
เทอม/

ปี 
 

เด็กเล็กได้
รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน ์

กอง
การศึกษาฯ 

 
  



 

๕๑ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

 ๑.๑  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12. สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 
 

เพื่อให้ให้เด็กมีสถานท่ี
เล่นอย่างปลอดภัยและ
เป็นการเสรมิสร้าง
พัฒนาการให้กับเด็ก 

วัสดุก่อสร้างส าหรับใช้
ในการสร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 

- 
 

- 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนเด็ก
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการ
พัฒนาการสมวัยมี
พัฒนาการด้าน
ต่างๆดีขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

13. ธนาคารน้ าใต้ดิน 
 

เพื่อป้องกันปัญหาการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

วัสดุก่อสร้างส าหรับใช้
ในการสร้างธนาคารน้ า
ใต้ดิน 

- 
 

- 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1 ครั้ง/ป ี
 

มีการระบายน้ าที่
ดีขึ้น ลดปญัหา
การเกิดน้ าท่วมขัง 

กอง
การศึกษาฯ 

14. เด็กต าบลไชยราช 
ว่ายน้ าเป็น เล่นน้ าได้ 
โตไปไม่จมน้ า 
 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ว่ายน้ าเป็นและ
ช่วยเหลือตัวเองได้ใน
กรณีจมน้ า 

จัดโครงการสอนว่ายน้ า
ให้แก่เด็กและเยาวชน 

- 
 

- 
 

100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็กท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

 

เด็กและเยาวชน
ช่วยเหลือตัวเอง
ได้ในกรณีเกิดการ
จมน้ า 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 
  



 

๕๒ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

 ๑.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. วันลอยกระทง 
 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ 
และฟื้นฟูการสืบทอด 
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณี และกจิกรรม
ในท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

กิจกรรมวันลอยกระทง 20,000 
 

20,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

1 ครั้ง/ป ี
 

ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นยังคงอยู ่
 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

2. งานประเพณสีลากภัต
และของด ี
บางสะพานน้อย 
 

เพื่อส่งเสริมการสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นและ
สนับสนุน 
ส่งเสริมภมูิปัญญา
ชาวบ้าน 

ประเพณีสลากภตัและ
งานของดี 
บางสะพานน้อย 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง/ป ี
 

ประชาชนคนรุ่น
หลังไดรู้้จัก
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณ ี
อันดีงามในท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

3. กิจกรรมรัฐพิธี เพื่อให้การด าเนินงาน
เกี่ยวกับความส าคัญ
ต่างๆ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมาย 

จัดงานหรือร่วมกิจกรรม 
ส่งเสริมเอกลักษณ์งาน
ประเพณีท้องถิ่นและงาน
รัฐพิธีต่างๆ 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครั้ง 

อบต.ไดม้ีส่วนร่วม
ในการจัดงานรัฐพิธี
และประเพณี
ท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษาฯ 

 



 

๕๓ 

 

            แบบ ผ. ๐๒   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

   ๑.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4. ส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น  
วันวิสาขบูชา  
วันเข้าพรรษา ฯลฯ 

50,000 50,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน
กิจกรรม 

 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนให้
ความส าคญัต่อ
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

กอง 
การศึกษาฯ 

5. ส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาต ิ
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆของชาต ิ

กิจกรรมวันจักรี วันแม่
แห่งชาติ  
วันปิยมหาราช วันพ่อ
แห่งชาติ ฯลฯ 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวน
กิจกรรม 

 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนให้ความ 
ส าคัญต่อกิจกรรม
วันส าคัญต่างๆ 
ของชาติ 

กอง 
การศึกษาฯ 
ส านักปลดั 

6. ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
โอกาสในการปฏิบัติ
ธรรมและสืบทอด
กิจกรรมทางศาสนา 

กิจกรรมการปฏิบตัิธรรม 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1 ครั้ง/
ปี 

กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
ได้รับการ ส่งเสรมิ
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ให้คงอยู่ต่อไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

 



 

๕๔ 

 

            แบบ ผ. ๐๒   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

   ๑.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7. ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมและ 
การเรยีนรู้ให้กับ
นักเรียนและเยาวชน 
 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ประสบการณ์ด้านต่างๆ 
และด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักเรียน
และเยาวชน 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ีมีคุณธรรม
และจริยธรรม 

20,000 20,000 - - - ร้อยละ 
80 ของ

ผู้เข้าร่วมฯ 

นักเรียนและ
เยาวชนในเขต
ต าบลไชยราชได้รับ
การพฒันาและ
ส่งเสริมความรู้และ
จริยธรรมให้ดีขึ้นได ้

กอง 
การศึกษาฯ 

8. วัดประชารัฐสร้างสุข 
สร้างสัปปายะด้วยวิธี  
5 ส 

เพื่อพัฒนาวัดด้วย
แนวทาง 5 ส 

กิจกรรมวดัประชารัฐ
สร้างสุข สร้างสัปปายะ
ด้วยวิธี 5 ส 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 

อบต.และ
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
วัด 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
  



 

๕๕ 

 

   แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

   ๑.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9. แข่งขันกีฬาต่างๆ 
ของ อบต.ไชยราช 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้เด็ก เยาวชนนักเรยีน
และนักศึกษาใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ มี
สุขภาพแข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพติดและ
เกิดความสามัคค ี

การแข่งขันกีฬา
ต่างๆ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 2 ครั้ง/ป ี
 

เด็ก เยาวชน นักเรียน
และนักศึกษารูจ้ักใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกลยา
เสพติด มีความสามัคคี
และมสีุขภาพแข็งแรง
มากยิ่งข้ึน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

10. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ของต าบลไชยราช 

อุปกรณ์กีฬาของ
ต าบลไชยราช 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1 ครั้ง/ป ี
 

ประชาชนมีความ
กระตือรือร้นในการ 
ออกก าลังกายมากข้ึน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

                         

 

  



 

๕๖ 

 

                                  แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

   ๑.3  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหลง่ที่มา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

1. วันผู้สูงอายุและกิจกรรม
วันกตัญญ ู
 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุและสบืสาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ที่ดีงาม 

ผู้สูงอายุและประชาชน 60,000 
 

60,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 ครั้ง/ป ี
 

ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นยังคงอยู ่
 

ส านักงาน
ปลัด 

2. วันผู้สูงอายุและกิจกรรม
รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ
ต าบลไชยราช 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุและสบืสาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ที่ดีงาม 

ผู้สูงอายุและประชาชน - - 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/ป ี
 

ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นยังคงอยู ่
 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 



 

๕๗ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

1 ซ่อมแซม ปรับปรุง
ถนนหินคลุก  
สายบ่อกบ – ห้วยโพด 
หมู่ที่ 1  บ้านไชยราช 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ซ่อมแซม ปรับปรุง  
ถนนหินคลุก สาย
บ่อกบ – ห้วยโพด 

- - 100,000 - - 1 สาย 
 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

2 ซ่อมแซม ปรับปรุง
ถนนหินคลุก  
สายคอกอ้ายเผือก  
หมู่ที่ 2   
บ้านคอกอ้ายเผือก 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ซ่อมแซม ปรับปรุง
ถนนหินคลุก  
สายคอกอ้ายเผือก   
 

- - - 100,000 - 1 สาย การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๕๘ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

3 ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน 
หินคลุก สายยางขวาง –  
เขาวงศ์  หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน
หินคลุก  
สายยางขวาง – เขาวงศ์ 
หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 
 

- - - 100,000 - 1 สาย 
 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

4 ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน 
หินคลุก  สายยางขวาง  
หมู่ที่ 2  บ้านคอกอ้ายเผือก 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน
หินคลุก สายยางขวาง 
หมู่ที่ 2   
บ้านคอกอ้ายเผือก 
 

- - 100,000 - - 1 สาย 
 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๕๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่นในท้องถิ่น 

 2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

5 ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน
หินคลุก สายคอกอ้าย
เผือก – เขาแดง หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ซ่อมแซม ปรับปรุง
ถนนหินคลุก  
สายคอกอ้ายเผือก 
– เขาแดง หมู่ที่ 2 
บ้านคอกอ้ายเผือก 

- - - 100,000 100,000 1 สาย 
 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

6 ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน
หินคลุก ซอยหน้า
โรงเรียนบ้านช้างเผือก – 
ม.6 หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ซ่อมแซม ปรับปรุง
ถนนหินคลุก  
ซอยหน้าโรงเรียน
บ้านช้างเผือก – 
ม.6 หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 
 

- - - 100,000 - 1 สาย การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๖๐ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

7 ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน
หินคลุก สายหน้า
โรงเรียนบ้านช้างเผือก 
ซอย 2 หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ซ่อมแซม ปรับปรุง
ถนนหินคลุก  
สายหน้าโรงเรยีน
บ้านช้างเผือก 
ซอย 2 หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 
 

- - - 100,000 100,000 1 สาย การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

8 ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน
หินคลุก สายหินเทิน 
ซอย 2 หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ซ่อมแซม ปรับปรุง
ถนนหินคลุก  
สายหินเทิน  
ซอย 2 หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 
 

- - - 100,000 100,000 1 สาย 
 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๖๑ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

9 ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน
หินคลุก สายป่าสัก –  
เขาพริก  หมู่ที่ 3   
บ้านบางเจริญ 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ซ่อมแซม ปรับปรุง
ถนนหินคลุก  
ซอยป่าสัก – เขา
พริก  หมู่ที่ 3   
บ้านบางเจริญ 
 

- - 100,000 - - 1 สาย การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

10 ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน
หินคลุก สายป่าสัก – 
ทับผึ้ง  หมู่ที่ 3   
บ้านบางเจริญ 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ซ่อมแซม ปรับปรุง
ถนนหินคลุก  
 ซอยป่าสัก – ทับผึ้ง  
หมู่ที่ 3   
บ้านบางเจริญ 
 
 

- - 100,000 - - 1 สาย 
 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๖๒ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

11 ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน
หินคลุก  
สายหุบกระพงษ์   
ซอย 4  หมู่ที่ 4   
บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ซ่อมแซม ปรับปรุง
ถนนหินคลุก  
สายหุบกระพงษ์  
ซอย 4  หมู่ที่ 4   
บ้านทองอินทร์ 
 

- - 100,000 - - 1 สาย การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

 
  



 

๖๓ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วดั
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

12 ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนหิน
คลุก สายฝ่ายนา – ช่องเขา
แดง หมู่ท่ี 5 บ้านหนองหิน 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ซ่อมแซม ปรับปรุง
ถนนหินคลุก  
สายฝ่ายนา – ช่อง
เขาแดง หมู่ท่ี 5 
บ้านหนองหิน 

- - - 100,000 - 1 สาย การสัญจร – ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
มากยิ่งขึ้น สามารถรองรับการ
ขยายตัวชุมชนและการท่องเท่ียว
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

13 ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนหิน
คลุก สาย รพช.- เทพเจริญ 
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองหิน 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ซ่อมแซม ปรับปรุง
ถนนหินคลุก สาย 
รพช.- เทพเจริญหมู่
ท่ี 5 บ้านหนองหิน 

- - 100,000 - - 1 สาย การสัญจร – ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
มากยิ่งขึ้น สามารถรองรับการ
ขยายตัวชุมชนและการท่องเท่ียว
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

14 ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนหิน
คลุก สายรวมใจพัฒนา ซอย 1 
หมู่ท่ี 6 บ้านหมากผู้ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ซ่อมแซม ปรับปรุง
ถนนหินคลุก  
สายรวมใจพัฒนา 
ซอย 1 หมู่ท่ี 6 
บ้านหมากผู้ 

- - 100,000 - - 1 สาย 
 

การสัญจร – ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
มากยิ่งขึ้น สามารถรองรับการ
ขยายตัวชุมชนและการท่องเท่ียว
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๖๔ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วดั
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

15 ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน
หินคลุก สายหมากผู้  
ซอย 2 หมู่ท่ี 6  
บ้านหมากผู้ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ซ่อมแซม ปรับปรุง
ถนนหินคลุก  
สายหมากผู้ ซอย 2 
หมู่ท่ี 6  
บ้านหมากผู้ 

- - - - 100,000 1 สาย การสัญจร – ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชนและ
การท่องเท่ียวในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

16 ขยายถนนลูกรังสาย 
รวมไท หมู่ท่ี 6  
บ้านหมากผู้ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ขยายถนนลูกรังสาย 
รวมไท หมู่ท่ี 6 
บ้านหมากผู้ 
 

- - 100,000 - 100,000 1 สาย การสัญจร – ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชนและ
การท่องเท่ียวในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

 



 

๖๕ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วดั
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

17 ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน
หินคลุก สายรวมไท  
หมู่ที่ 6 บ้านหมากผู ้
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ซ่อมแซม ปรับปรุง
ถนนหินคลุก  
สายรวมไทย  
หมู่ที่ 6  
บ้านหมากผู ้
 

- - 100,000 100,000 100,000 1 สาย การสัญจร – ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชนและ
การท่องเท่ียวในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

18 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ขยายถนน
ลูกรังในเขตต าบล 
ไชยราช 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนนลูกรังในเขต 
ต าบลไชยราช 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 6 สาย 
 

การสัญจร – ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชนและ
การท่องเท่ียวในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

 



 

๖๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วดั
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

19 ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยาย
ถนนคอนกรีตในเขตต าบล
ไชยราช 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนนคอนกรีตในเขต
ต าบลไชยราช 

1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6 หมู่บ้าน การสัญจร – ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชนและ
การท่องเท่ียวในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

20 ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถนนลาดยางในเขตต าบล
ไชยราช 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนนลาดยางในเขต 
ต าบลไชยราช 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 6 หมู่บ้าน 
 

การสัญจร – ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชนและ
การท่องเท่ียวในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๖๗ 

 

 
 แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

21 ปรับปรุง ซ่อมแซม
สะพาน ท่อเหลีย่ม  
ท่อลอด รางระบายน้ า
ในต าบลไชยราช 
 

เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้ าในพื้นที่
ป้องกันน้ าท่วมขัง 
 

สะพาน / 
ท่อเหลี่ยม  
ท่อลอด / 
ท่อระบายน้ า  
 

- - 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง 
 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
สามารถป้องกัน/ลด
ความเสยีหายจากการ
กัดเซาะของกระแส 
น้ าเวลาฝนตก 

กองช่าง 

 
  



 

๖๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

22 ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บ่อบาดาลในต าบล
ไชยราช 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม 
บ่อบาดาลในเขตต าบล
ไชยราช 

บ่อบาดาลใน
เขตต าบล 
ไชยราช 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 6 
หมู่บ้าน 
 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคและใช้ทางการ
เกษตรเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

23 ปรับปรุง ซ่อมแซม
คลอง ห้วย สระน้ า
และเขื่อนกักเก็บน้ า
ในต าบลไชยราช 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม 
คลอง ห้วย สระน้ าอ่าง
เก็บน้ าและเขื่อนกักเก็บ
น้ าในต าบลไชยราช 

คลอง ห้วย สระ
น้ า อ่างเก็บน้ า
และเขื่อนกัก
เก็บน้ าในต าบล
ไชยราช 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 6 
หมู่บ้าน 

 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคและใช้ทางการ
เกษตรเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 



 

๖๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

24 ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านในเขต
ต าบลไชยราช 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการอุปโภค
บริโภคเพียงพอตลอดทั้งป ี 

ระบบประปา
หมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
 

12 แห่ง 
 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคและใช้ทางการ
เกษตรเพียงพอต่อความ
ต้องการรองรับการขยาย
ชุมชนและการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

กองช่าง 

25. ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง
หมอแปลงไฟฟ้าให้
เพียงพอท้ังต าบล 
 

เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 
และทั่วถึง 
 

ระบบไฟฟ้าและ
หม้อแปลง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
 

2 แห่ง 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าฟ้าใช้
เพียงพอ และทั่วถึงทั้ง 
ต าบลมคีวามปลอดภัยใน
การสญัจรเวลากลาง 
คืนและลดปัญหาไฟฟ้าตก
ไฟฟ้าไม่พอใช้ได ้

กองช่าง 

 



 

๗๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

              
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

26 จัดซื้ออุปกรณ์งานประปา เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้านท่ีอยู่
ในความดูแลของ อบต. 

อุปกรณ์งาน
ประปา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
 

6 หมู่บ้าน 
 

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

27 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าส าหรับ
งานประปา 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้านท่ีอยู่
ในความดูแลของ อบต. 

อุปกรณ์งาน
ประปา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
 

6 หมู่บ้าน 
 

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

  



 

๗๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

28 ติดตั้ง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง
สาธารณะภายในเขต
ต าบลไชยราช และ
อาคารส านักงาน อบต. 

เพื่อให้มีแสงสว่างบรเิวณ
สองข้างทางถนน ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- อุปกรณ์งาน
ไฟฟ้า 
- ไฟฟ้าสาธารณะ
ในต าบลไชยราช 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
 

6 หมู่บ้าน 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
เพียงพอ และทั่วถึง มี
ความปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 

  



 

๗๒ 

 

  แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

1. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เพชรเกษม – เขาไชยราช 
หมู่ที่ 1 บ้านไชยราช 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม.  
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

- - 1,000,000 
 

- - จ านวน
ระยะทาง 

การสัญจร – ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเท่ียวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

กองช่าง 

๒. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เพชรเกษม – คลองเคียน 
หมู่ที่ 1  บ้านไชยราช 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสัญจร – ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเท่ียวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

กองช่าง 

 



 

๗๓ 

 

                       แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๓. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายเพชรเกษม – บ่อกบ  
หมู่ที่ 1  บ้านไชยราช 
  
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

1,000,000 1,220,000 - - - จ านวน
ระยะทาง 

การสัญจร – ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชนและ
การท่องเท่ียวในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

กองช่าง 

4. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ่อกบ – เขากระทุ้งฟ้า 
หมู่ที่ 1  บ้านไชยราช 
  

 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

1,000,000 
 

- - - - จ านวน
ระยะทาง 

การสัญจร – ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชนและ
การท่องเท่ียวในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

กองช่าง 



 

๗๔ 

 

  แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ่อกบ – ห้วยโพด  
หมู่ที่ 1 บ้านไชยราช 
  
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสัญจร – ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
สามารถรองรับการ
ขยายตัวชุมชนและการ
ท่องเท่ียวในท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

กองช่าง 

6. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายห้วยโพด – เขาวงศ์  
หมู่ที่ 1  บ้านไชยราช 
  
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - - 1,000,000 
 

จ านวน
ระยะทาง 

การสัญจร – ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
สามารถรองรับการ
ขยายตัวชุมชนและการ
ท่องเท่ียวในท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

กองช่าง 

 



 

๗๕ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ่อกบ – เขาวงศ์  
หมู่ที่ 1 บ้านไชยราช 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสัญจร – ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเท่ียวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

กองช่าง 

8. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายแยกเขาไชยราช – 
หนองขอน หมู่ที่ 1 
บ้านไชยราช 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 167 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 600,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสัญจร – ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเท่ียวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

กองช่าง 



 

๗๖ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
แยกเขาไชยราช – น้ าด า 
หมู่ที่ 1 บ้านไชยราช 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 250 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - 692,000 - - จ านวน
ระยะทาง 

การสัญจร – ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
สามารถรองรับการ
ขยายตัวชุมชนและการ
ท่องเท่ียวในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

กองช่าง 

10. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายต้นกระบาก – 
เขากระทุ้งฟ้า หมู่ที่ 1 
บ้านไชยราช 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.  
ยาว 350 ม. หนา 
0.15 ม. 

- - - 1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสัญจร – ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
สามารถรองรับการ
ขยายตัวชุมชนและการ
ท่องเท่ียวในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

กองช่าง 



 

๗๗ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายนายโชต ิหมู่ที่ 1  
บ้านไชยราช 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.  
ยาว 350 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสัญจร – ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร มี
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
สามารถรองรับการ
ขยายตัวชุมชนและการ
ท่องเท่ียวในท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน  

กองช่าง 

12. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายลุงใจ หมู่ที่ 1  
บ้านไชยราช 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม.  
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม 

- - - 1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสัญจร – ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
สามารถรองรับการ
ขยายตัวชุมชนและการ
ท่องเท่ียวในท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

กองช่าง 



 

๗๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13. ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
เขาไชยราช –หนองขอน  
หมู่ที่ 1 บ้านไชยราช 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 350 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสัญจร – ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเท่ียวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

กองช่าง 

14. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ซอยหนองขอน หมู่ที่ 1 
บ้านไชยราช 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 210 ม. หนา 
0.15 ม. 

- - - - 600,000 
 

จ านวน
ระยะทาง 

การสัญจร – ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเท่ียวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

กองช่าง 

 



 

๗๙ 

 

แ
บ
แ
บ
บ
 
ผ
.
 
๐
๒ 

บ ผ. ๐๒ 

 

                        แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

15. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
คลองเคียน –เขากระทุ้งฟ้า 
หมู่ที่ 1  บ้านไชยราช 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.  
ยาว 400 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 1,100,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสัญจร – ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเท่ียวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

16. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หนองขอน –  น้ าด า  
หมู่ที่ 1  บ้านไชยราช 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.  
ยาว 350 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 1,000,000 
 

- 
 

จ านวน
ระยะทาง 

การสัญจร – ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเท่ียวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   

กองช่าง 

 



 

๘๐ 

 

แ
บ
แ
บ
บ
 
ผ
.
 
๐
๒ 

บ ผ. ๐๒ 

 

                        แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

17. ก่อสร้างถนนยางพารา
แอสฟัสท์คอนกรีต สาย
เพชรเกษม – คลองเคียน 
หมู่ที่ 1  บ้านไชยราช 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนนยางแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง 4 ม.  
ยาว 400 ม.  
หนา 0.05 ม. 

- - - 1,000,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสัญจร – ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเท่ียวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

                    
  



 

๘๑ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

18. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เพชรเจรญิ หมู่ที่ 2   
บ้านคอกอ้ายเผือก 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 510,000 - - 1,000,000 จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถ
รองรับการขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

19. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ซอยมงคล หมู่ที่ 2    
บ้านคอกอ้ายเผือก 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.  
ยาว 400 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - - 1,100,000 จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถ
รองรับการขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

 



 

๘๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

20. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายประยูร – เขาไผ่  
หมู่ที่ 2   
บ้านคอกอ้ายเผือก 
  
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสัญจร – ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชนและ
การท่องเท่ียวในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

21. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายสุขเจรญิ  หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 
  
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 170 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 500,000 
 

- - - จ านวน
ระยะทาง 

การสัญจร – ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชนและ
การท่องเท่ียวในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

         



 

๘๓ 

 

    แบบ ผ. ๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

22. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายหมากผู ้หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 111 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

250,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสัญจร – ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
สามารถรองรับการ
ขยายตัวชุมชนและการ
ท่องเท่ียวในท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน  

กองช่าง 

23. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยหนา้โรงเรียน  
หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสัญจร – ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
สามารถรองรับการ
ขยายตัวชุมชนและการ
ท่องเท่ียวในท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๘๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

24. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ช่องสามแก้ว หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 900,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสัญจร – ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
สามารถรองรับการ
ขยายตัวชุมชนและการ
ท่องเท่ียวในท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน  

กองช่าง 

๒5. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ยางขวาง  หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 
  
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 250 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 900,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสัญจร – ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
สามารถรองรับการ
ขยายตัวชุมชนและการ
ท่องเท่ียวในท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน  

กองช่าง 

 



 

๘๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

26. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เพชรเจรญิ ซอย 1  
หมู่ที่ 2  บ้านคอกอ้าย
เผือก 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 350 ม.  
หนา 0.15 ม. 
 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

๒7. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ซอยช่องกุ๊กก๊ิก หมู่ที่ 2 
บ้านคอกอ้ายเผือก 
  
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 150 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - 413,500 - 
 

- 
 

จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๘๖ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

28. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายหินเทิน  หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

29. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายหินเทิน – เขานก  
หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 
  
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

- 
 

1,000,000 
 

จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๘๗ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

30. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หินเทิน – เขานก  
ซอย 1 หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 450 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,200,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

31. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
โปร่งเตย –  เขาไผ่  
หมู่ที่ 2   
บ้านคอกอ้ายเผือก 
  
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๘๘ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

32. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายโปร่งเตย ซอย 1  
หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 
  
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,100,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

33. ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยหน้าโรงเรียนบ้าน
ช้างเผือก – หมู่ 6  
หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 350 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - - 1,000,000 
 

จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๘๙ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

34. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายแยกกระเทียมโทน  
หมู่ที่ 3  
บ้านบางเจริญ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 350 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

 
  



 

๙๐ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

35. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายเนินสวรรค์ – 
โปร่งตะเคียน หมู่ที่ 3  
 บ้านบางเจริญ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 1,000,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

36. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เนินสวรรค์ – ซอย 1 
หมู่ที่ 3  บ้านบางเจรญิ 
  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

- 
 

1,000,000 จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๙๑ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

37. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เนินสวรรค์ – ซอย 2 
หมู่ที่ 3  บ้านบางเจรญิ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

38. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เนินสวรรค์ – ซอย 3 
หมู่ที่ 3  บ้านบางเจรญิ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๙๒ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

39. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หลังวัด – โปร่งตะเคียน 
หมู่ที่ 3 บ้านบางเจริญ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - - 
 

1,000,000 จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

40. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หลังวัด – เนินสวรรค์ 
หมู่ที่ 3  บ้านบางเจรญิ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม.
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๙๓ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

41. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เขาไผ่ ซอย 1 หมู่ที่ 3  
บ้านบางเจริญ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

42. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เขาไผ่ ซอย 2 หมู่ที่ 3  
บ้านบางเจริญ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๙๔ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

43. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายเขาไผ ่ซอย 3  
หมู่ที่ 3  บ้านบางเจรญิ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

44. ก่อสร้างถนน คสล. 
สาย รพช.-  เขาไผ่  
หมู่ที่ 3  บ้านบางเจรญิ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๙๕ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

45. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายหลังเขื่อน –  ซอย 
1 หมู่ที่ 3  บ้านบาง
เจริญ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม.
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

46. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายหลังเขื่อน –  ซอย 
2 หมู่ที่ 3  บ้านบาง
เจริญ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม.
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๙๖ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

47. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายหลังเขื่อน – เขาไผ่ 
หมู่ที่ 3  บ้านบางเจรญิ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

48. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายรพช. – หน้าเขื่อน  
หมู่ที่ 3  บ้านบางเจรญิ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 200 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

700,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๙๗ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

49. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ซอยหน้าเขื่อน หมู่ที่ 3  
บ้านบางเจริญ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 100 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

350,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

50. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เขาไผ ่– โปร่งตะเคียน 
หมู่ที่ 3  
บ้านบางเจริญ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๙๘ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

51. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายเขาไผ่ – หินเพิง  
หมู่ที่ 3  บ้านบางเจรญิ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

52. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบางเจริญ  ซอย 1 
หมู่ที่ 3  บ้านบางเจรญิ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 250 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- 800,000 - 
 

- - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๙๙ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

53. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบางเจริญ  
ซอย 1/1 หมู่ที่ 3  
บ้านบางเจริญ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

54. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบางเจริญ  
ซอย 1/2 หมู่ที่ 3  
บ้านบางเจริญ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๐๐ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

55. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบางเจริญ  ซอย 2 
หมู่ที่ 3  บ้านบางเจรญิ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 275 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - 960,000 
 

- 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

56. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบางเจริญ  
ซอย 2/1 หมู่ที่ 3  
บ้านบางเจริญ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๐๑ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

57. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบางเจริญ  
ซอย 2/2 หมู่ที่ 3  
บ้านบางเจริญ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 350 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

58. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบางเจริญ –  
ทองอินทร์ ซอย 3  
หมู่ที่ 3   
บ้านบางเจริญ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

1,000,000 
 

- 1,000,000 
 

- - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๐๒ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

59. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บางเจริญ – ทองอินทร์ 
ซอย 3/1 หมู่ที ่3 
บ้านบางเจริญ 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม 

- - - 
 

- 1,000,000 
 

จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถ
รองรับการขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

60. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บางเจริญ – ทองอินทร์ 
ซอย 3/2 หมู่ที่ 3 
บ้านบางเจริญ 
  
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

- 1,000,000 
 

จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถ
รองรับการขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

 
  



 

๑๐๓ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

61. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บางเจริญ – ทองอินทร์ 
ซอย 3/3 หมู่ที ่3 
บ้านบางเจริญ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

62. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบางเจริญ ซอย 4 
หมู่ที่ 3  บ้านบางเจรญิ 
  
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม.หนา 
0.15 ม. 

- - - 
 

- 500,000 
 

จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๐๔ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

63. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายป่าสัก –  ทับผึ้ง  
หมู่ที่ 3  บ้านบางเจรญิ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

64. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทับผึ้ง  – เขาพริก 
หมู่ที่ 3  บ้านบางเจรญิ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว  300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๐๕ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

65. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายป่าสัก – เขาพริก 
หมู่ที่ 3  บ้านบางเจรญิ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

66. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายป่าสัก –  
หุบกระพงษ์ หมู่ที่ 3 
บ้านบางเจริญ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๐๖ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

67. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายเขาพริก – วังสระ  
หมู่ที่ 3  บ้านบางเจรญิ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

68. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายเขาพริก – 
หุบกระพงษ์ หมู่ที่ 3  
บ้านบางเจริญ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 1,000,000 
 

จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๐๗ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

69. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทองอินทร์ – บางเจริญ 
หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 4   
ต าบลไชยราช 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

- 1,000,000 
 

จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

 
  



 

๑๐๘ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

70. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทองอินทร์  ซอย 1  
หมู่ที่ 4  บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - - 
 

1,000,000 
 

จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

 
  



 

๑๐๙ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

71. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทองอินทร์ ซอย 2 
หมู่ที่ 4  บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

- 
 

1,000,000 จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

72. ปรับปรุงต่อเติมถนน
คอนกรีตสาย 
ทองอินทร์ – ซอย 3  
หมู่ที่ 4  บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ต่อเติมถนน คสล. 
กว้าง 1 ม.  
ยาว 952 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- 900,000 - 
 

- 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๑๐ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

73. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทองอินทร์  
ซอย 3 หมู่ที่ 4   
บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 120 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

- 
 

300,000 จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

74. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทองอินทร์  
ซอย 4 หมู่ที่ 4  
บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 225 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

400,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๑๑ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

75. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทองอินทร์ ซอย 5 หมู่
ที่ 4 บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 4  ม. 
ยาว 100 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

400,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

76. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทองอินทร์ ซอย 4 
เชื่อมทองอินทร์ช่องตาดี  
หมู่ที่ 4 บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 250 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

900,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๑๒ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

77. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทองอินทร์ – 
ช่องตาดี หมู่ที่ 4   
บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 
 

- - - 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

78. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทองอินทร์ – 
ชวนช่ืน หมู่ที่ 4   
บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๑๓ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

79. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายประปา 
หมู่ที่ 4  บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 1,000,000 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

80. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายประปา ซอย 1  
หมู่ที่ 4  บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๑๔ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

81. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายประปา ซอย 2  
หมู่ที่ 4  บ้านทองอินทร์ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

82. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายประปา ซอย 3   
หมู่ที่ 4  บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,100,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๑๕ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

83. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายประปา ซอย 5  
หมู่ที่ 4  บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,100,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

84. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายประปา ซอย 4   
หมู่ที่ 4  บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๑๖ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

85. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยแสงวรรณด ี 
หมู่ที่ 4  บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 350 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

86. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หุบกระพงษ์  หมู่ที่ 4  
บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

1,000,000 - - 
 

- 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๑๗ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

87. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายหุบกระพงษ์ 
ซอย 1 หมู่ที่ 4  
บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

1,000,000 จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

88. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายหุบกระพงษ์ 
ซอย 2 หมู่ที่ 4  
บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 350 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๑๘ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

89. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายหุบกระพงษ์ ซอย 3 
หมู่ที่ 4  บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

90. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายหุบกระพงษ์ ซอย 4 
หมู่ที่ 4 บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๑๙ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

91. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หุบกระพงษ์ –ห้วยใหญ่ 
หมู่ที่ 4 บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

- 1,300,000 
 

จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

92. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทวีสุข  หมู่ที่ 4  
บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

- 1,000,000 จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๒๐ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

93. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ซอยปิ่นแก้ว หมู่ที่ 4 
บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

- 1,000,000 
 

จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

 
  



 

๑๒๑ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

94. ก่อสร้างถนนยางพารา
แอสฟัสท์คอนกรีต  
สายทองอินทร์ - ซอย 2 
หมู่ที่ 4 บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนนยางพารา 
แอสฟัสท์คอนกรีต 
กว้าง 4 ม.  
ยาว 285 ม.  
หนา 0.05 ม. 

- - 672,000 
 

- - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

 
  



 

๑๒๒ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

95. ก่อสร้างถนน คสล. สาย
หุบกระพงษ์ หมู่ที่ 4 
บ้านทองอินทร์ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

96. ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ทองอินทร์ – ชวนช่ืน 
หมู่ที่ 4 บ้านทองอินทร์ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๒๓ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

97. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เพชรเกษม –เขาไชยราช  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหิน 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

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

จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

 
  



 

๑๒๔ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

98. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เพชรเกษม –วัดกลาง 
หมู่ที่ 5  บ้านหนองหิน 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 141 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

- 500,000 จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

 
  



 

๑๒๕ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

99 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เพชรเกษม –บ้านลุงนึก 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหิน 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 330 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- 1,200,000 - 
 

- - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

 
  



 

๑๒๖ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

100 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายเพชรเกษม –ฝ่ายนา 
หมู่ที่ 5  บ้านหนองหิน 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 350 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - 1,000,000 - 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

101 ปรับปรุงต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเพชรเกษม -ฝ่ายนา  
หมู่ที่ 5  บ้านหนองหิน 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

- ต่อเติมถนน คสล. 
  กว้าง 1.6 ม.  
  ยาว 444 ม. 
  หนา 0.15 ม.  
- ถนน คสล.กว้าง 4     
  ม. ยาว 190 ม. 
  หนา 0.15 ม. 

- 1,100,000 - 
 

- - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๒๗ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

102 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายฝา่ยนา – เขาฝาชี 
หมู่ที่ 5  บ้านหนองหิน 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 750 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - 
 

2,500,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

103 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายฝา่ยนา – เขาแดง 
หมู่ที่ 5  บ้านหนองหิน 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

1,000,000 - - 
 

1,000,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๒๘ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

104 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
รพช.- แป๊ะอ้อย หมู่ที่ 5  
บ้านหนองหิน 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

- 
 

1,000,000 จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

105 ก่อสร้างถนนคสล.สาย
รพช.- เทพเจริญ  
หมู่ที่ 5  บ้านหนองหิน 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,100,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๒๙ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

106 ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
รพช.-สมชาย หมู่ที่ 5  
บ้านหนองหิน 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 350 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

107 ก่อสร้างถนนคสล.สาย 
รพช.- เขาอีด่าง ซอย 1 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหิน 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 350 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 1,000,000 จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๓๐ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

108 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ศาลแม่ชี – โรงเรียน
บ้านไชยราช หมู่ที ่5 
 บ้านหนองหิน 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว  
และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

- 1,000,000 จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

 
  



 

๑๓๑ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

109 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ศาลแม่ชี – บ้านป้าผล 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหิน 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

 
  



 

๑๓๒ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

110 ก่อสร้างถนนยางพารา 
แอสฟัสท์คอนกรีต 
สาย รพช. – แป๊ะอ้อย   
หมู่ที่ 5  บ้านหนองหิน 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนนยางพารา 
แอสฟัสท์คอนกรีต  
สายรพช. – แป๊ะ
อ้อย  ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- - 2,000,000 
 

- - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

 
  



 

๑๓๓ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

111 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายคอกอ้ายเผือก – 
หมากผู้ หมู่ที ่6   
บ้านหมากผู ้
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 280 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- 1,000,000 - 1,000,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

 
  



 

๑๓๔ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

112 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายเขานก – หินเทิน 
หมู่ที่ 6  บ้านหมากผู ้
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 138 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

- 
 

500,000 จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

113 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายณรงค์ – หินเทิน 
หมู่ที่ 6  บ้านหมากผู ้
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 1,000,000 จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๓๕ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

114 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยรวมใจพัฒนา 
หมู่ที่ 6  บ้านหมากผู ้
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

115 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยรวมใจพัฒนา 
ซอย 1 หมู่ที่ 6   
บ้านหมากผู ้
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๓๖ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

116 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายเขาน้ าซับ  หมู่ที่ 6 
บ้านหมากผู ้
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

 
  



 

๑๓๗ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

117 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายรพช.-ยายแม้น  
หมู่ที่ 6  บ้านหมากผู ้
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 
ม. ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

1,000,000 - 1,000,000 
 

- 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

118 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายรพช.-หมากผู้  
หมู่ที่ 6  บ้านหมากผู ้
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 
ม. ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

-  - 
 

1,000,000 1,000,000 จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๓๘ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

119 ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
รพช.-หมากผู้ ซอย 1 
หมู่ที่ 6  บ้านหมากผู ้
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

120 ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
รพช.- หมากผู้ ซอย 2 
หมู่ที่ 6  บ้านหมากผู ้
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 850,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๓๙ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

121 ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
รพช.- หมากผู้ ซอย 3 
หมู่ที่ 6  บ้านหมากผู ้

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 6 ม. 
ยาว 250 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

122 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
รพช.- ดอนยาง หมู่ที่ 6  
บ้านหมากผู ้
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๔๐ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

123 ก่อสร้างถนน คสล. 
สาย รพช.- เขาสะตอ 
หมู่ที่ 6  บ้านหมากผู ้
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

124 ก่อสร้างถนน คสล. 
สาย รพช.- สวนทุเรียน 
หมู่ที่ 6  บ้านหมากผู ้
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว  และ
ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 350 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

1,000,000 - จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 



 

๑๔๑ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

125 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายป่าสะเดา –  
ทองอินทร์ หมู่ที่ 6  
บ้านหมากผู ้
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. 
กว้าง 6 ม.  
ยาว 250 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - 1,000,000 - 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

 
  



 

๑๔๒ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

126 ก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์  
สายทองอินทร์ ซอย 2 
หมู่ที่ 4  
บ้านทองอินทร์ 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มเีส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว  และได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา 

ถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์  
กว้าง 4 ม. 
ยาว 850 ม.  
หนา 0.05 ม. 

2,000,000 - - - 
 

- จ านวน
ระยะทาง 

การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สามารถรองรับ
การขยายตัวชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

กองช่าง 

 
  



 

๑๔๓ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วดั
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

127 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คลองเคียน หมู่ท่ี 1 
บ้านไชยราช 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
แหล่งน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอตลอด 
ท้ังปี 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 
สันฝายกว้าง 4 เมตร  
ยาว 22 เมตร  
ลึก 3 เมตร 

- - 1,000,000 - - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

128 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(หน้าโรงเรียนบ้าน
ช้างเผือก) หมู่ท่ี 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก  
ต าบลไชยราช 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
แหล่งน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอตลอด 
ท้ังปี 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 
สันฝายกว้าง 4 เมตร  
ยาว 22 เมตร  
ลึก 3 เมตร และขุดลอก
หน้าฝาย  
กว้าง 22 เมตร  
ยาว 100 เมตร  
ลึก 4 เมตร 

- - - 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง 
 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

 
  



 

๑๔๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

    
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วดั
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

129 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
คลองยางขวาง หมู่ท่ี 2 
บ้านคอกอ้ายเผือก  

เพื่อให้ประชาชนได้มี
แหล่งน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคเพียงพอ
ตลอดท้ังปี 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 
สันฝายกว้าง 4 เมตร  
ยาว 22 เมตร  
ลึก 3 เมตร  

- - - 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง 
 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคและใช้ในการเกษตร
เพียงพอต่อความต้องการ 

กองช่าง 

130 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลอง
หินลางใต้  
หมู่ท่ี 5  บ้านหนองหิน 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
แหล่งน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคเพียงพอ
ตลอดท้ังปี 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 
สันฝายกว้าง 4 เมตร  
ยาว 22 เมตร  
ลึก 3 เมตร 

- - 1,000,000 - - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคและใช้ในการเกษตร
เพียงพอต่อความต้องการ 

กองช่าง 

 
  



 

๑๔๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอ
บ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

131. ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
คลองยางขวาง  
หมู่ที่ 5  
บ้านหนองหิน  
ต าบลไชยราช 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีแหล่งน้ าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอตลอดทั้ง
ปี 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
คสล. สันฝายกว้าง 
4 เมตร  
ยาว 22 เมตร  
ลึก 3 เมตร 

- - - 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง 
 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

132. ก่อสร้างระบบประปา 
เขาวงศ์  
หมู่ที่ 1  
บ้านไชยราช 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอตลอดทั้ง
ปี 
 

ระบบประปา 
เขาวงศ์ หมู่ที่ 1 
บ้านไชยราช 

- - - 1,000,000 - 
 

1 แห่ง 
 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคและใช้ทางการ
เกษตรเพียงพอต่อ
ความต้องการรองรับ
การขยายชุมชนและ
การท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

กองช่าง 



 

๑๔๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่นในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

133. ก่อสร้างระบบ
ประปา หนองขอน 
หมู่ที่ 1  
บ้านไชยราช 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งน้ าใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอตลอดทั้งป ี

ระบบประปา  
หนองขอน หมู่ที่ 1 
บ้านไชยราช 

- - - 1,000,000 - 1 แห่ง 
 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคและใช้ทางการ
เกษตรเพียงพอต่อความ
ต้องการรองรับการ
ขยายชุมชนและการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

กองช่าง 

134. ก่อสร้างระบบ
ประปา บ่อกบ  
หมู่ที่ 1  
บ้านไชยราช 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอตลอดทั้งป ี
 

ระบบประปาเขาวงศ์ 
หมู่ที่ 1 บ้านไชยราช 

- - 1,000,000 - - 
 

1 แห่ง 
 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคและใช้ทางการ
เกษตรเพียงพอต่อความ
ต้องการรองรับการ
ขยายชุมชนและการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

กองช่าง 



 

๑๔๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

135. ก่อสร้างระบบ
ประปาป่าสน  
หมู่ที่ 5  
บ้านหนองหิน 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
แหล่งน้ าใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอตลอดทั้งป ี

ระบบประปาป่าสน 
หมู่ที่ 5  
บ้านหนองหิน 

- - 1,088,400 - - 1 แห่ง 
 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคและใช้ทางการ
เกษตรเพียงพอต่อความ
ต้องการรองรับการ
ขยายชุมชนและการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

กองช่าง 

136. ก่อสร้างระบบ
ประปา กลุม่บ้าน
หินเทิน หมู่ที่ 2 
บ้านคอกอ้าย
เผือก 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
แหล่งน้ าใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอตลอดทั้งป ี

ระบบประปา กลุม่
บ้านหินเทิน หมู่ที่ 2 
บ้านคอกอ้ายเผือก 

- - - 1,000,000 - 1 แห่ง 
 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคและใช้ทางการ
เกษตรเพียงพอต่อความ
ต้องการรองรับการ
ขยายชุมชนและการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

กองช่าง 



 

๑๔๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

137. ก่อสร้างระบบประปา 
กลุ่มบ้านหมากผู้ หมู่ที่ 
2 บ้านคอกอ้ายเผือก 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอตลอดทั้งป ี
 

ระบบประปากลุม่
บ้านหมากผู้ หมู่ที่ 2 
บ้านคอกอ้ายเผือก 

- - - 1,000,000 - 1 แห่ง 
 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคและใช้ทางการ
เกษตรเพียงพอต่อความ
ต้องการรองรับการ
ขยายชุมชนและการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

กองช่าง 

138. ก่อสร้างระบบประปา 
ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้าน
บางเจริญ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
แหล่งน้ าใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอตลอดทั้งป ี

ระบบประปา ซอย 
2 หมู่ที่ 3 บ้านบาง
เจริญ 

- - 1,000,000 - - 
 

1 แห่ง 
 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคและใช้ทางการ
เกษตรเพียงพอต่อความ
ต้องการรองรับการ
ขยายชุมชนและการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

กองช่าง 



 

๑๔๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอ
บ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

139. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ถนนสายหมากผู้ – 
คอกอ้ายเผือก  หมู่ที่ 6  
บ้านหมากผู ้

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ าในพ้ืนท่ี ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ขนาดกว้าง 2.40×2.40 
เมตร ยาว 8.00 เมตร  
จ านวน 2 ช่องทางน้ า 

- - 629,700 - - 1 แห่ง การสญัจร – ขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
มีระบบระบายน้ าที่ดี 
และป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
  



 

๑๕๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

140. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ถนนสายสุขเจรญิ  หมู่ที่ 
2  บ้านคอกอ้ายเผือก 

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ าในพ้ืนท่ี ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อลอดเหล็กขนาด
กว้าง 1.80×1.80 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร จ านวน 2 
ช่องทางน้ า 

- - 428,000 - - 
 

1 แห่ง 
 

การสญัจร – ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
มากยิ่งข้ึน มีระบบระบายน้ าที่
ดี และป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

141. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ช่องสามแก้ว  หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ าในพ้ืนท่ี ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อลอดเหล็กขนาด
กว้าง 1.80×1.80 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร จ านวน 2 
ช่องทางน้ า 

- - 428,000 - - 1 แห่ง 
 

การสญัจร – ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
มากยิ่งข้ึน มีระบบระบายน้ าที่
ดี และป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

142 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ถนนสายซอยหน้า
โรงเรียน  หมู่ที่ 2   
บ้านคอกอ้ายเผือก 

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ าในพ้ืนท่ี ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อลอดเหล็กขนาด
กว้าง 2.10×2.10 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร จ านวน 2 
ช่องทางน้ า 

- - 498,500 - - 1 แห่ง 
 

การสญัจร – ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
มากยิ่งข้ึน มีระบบระบายน้ าที่
ดี และป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 



 

๑๕๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

143. ก่อสร้างฝายน้ าล้น
พร้อมขุดลอกห้วย
หมากผู้  หมู่ที่ 6  
บ้านหมากผู ้

-เพื่อให้มีการระบายน้ าที่ดี
มีประสิทธิภาพ 
-เพื่อป้องกันน้ าท่วมและ
ปัญหาการขาดแคลนน้ า 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขนาดกว้าง
สันฝาย 4.00 เมตร ยาว 
20.00 เมตร ระดับกักเก็บน้ า 
2.00 เมตร และขุดลอกหน้า
ฝาย กว้าง 53.00 เมตร ยาว 
89.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 

- - 695,500 - 
 

- 1 แห่ง 
 

ลดปัญหาการเกิดน้ าท่วม
และการขาดแคลนน้ า
และการระบายน้ าดีขึ้น 

กองช่าง 

  



 

๑๕๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสรา้งความโดดเด่นด้านการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสรา้งนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วดั
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

144. ขุดลอกฝายน้ าล้นบ้านทรัพย์
สมบูรณ์ (บ้านนายทองปรน 
ตอนบน) หมู่ท่ี 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 

-เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อป้องกันน้ าท่วมและปัญหา
การขาดแคลนน้ า 

ขุดลอกฝายน้ าล้นบ้าน
ทรัพย์สมบูรณ์ (บ้าน
นายทองปรน 
ตอนบน)  

- - 500,000 - - 1 แห่ง 
 

ลดปัญหาการเกิดน้ าท่วม
และการขาดแคลนน้ าและ
การระบายน้ าดีขึ้น 

กองช่าง 

145. ขุดลอกฝายน้ าล้นบ้านโปร่งเตย 
หมู่ท่ี 2 บ้านคอกอ้ายเผือก 

-เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อป้องกันน้ าท่วมและปัญหา
การขาดแคลนน้ า 

ขุดลอกฝายน้ าล้นบ้าน
โปร่งเตย  
หมู่ท่ี 2  

- - - - 500,000 1 แห่ง 
 

ลดปัญหาการเกิดน้ าท่วม
และการขาดแคลนน้ าและ
การระบายน้ าดีขึ้น 

กองช่าง 

146. ขุดลอกฝายน้ าล้นประชาอาสา 
ศิลาลอย หมู่ท่ี 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 

-เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อป้องกันน้ าท่วมและปัญหา
การขาดแคลนน้ า 

ขุดลอกฝายน้ าล้น
ประชาอาสา  
ศิลาลอย หมู่ท่ี 2  

- - - - 500,000 1 แห่ง 
 

ลดปัญหาการเกิดน้ าท่วม
และการขาดแคลนน้ าและ
การระบายน้ าดีขึ้น 

กองช่าง 

147. ขุดลอกสระประปา  
หลังโรงเรียนบ้านช้างเผือก   
หมู่ท่ี 2  บ้านคอกอ้ายเผือก 

-เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อป้องกันน้ าท่วมและปัญหา
การขาดแคลนน้ า 

ขุดลอกสระประปา 
หลังโรงเรียนบ้าน
ช้างเผือก หมู่ท่ี 2 

- - 500,000 - - 1 แห่ง ลดปัญหาการเกิดน้ าท่วม
และการขาดแคลนน้ าและ
การระบายน้ าดีขึ้น 

กองช่าง 



 

๑๕๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสรา้งความโดดเด่นด้านการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสรา้งนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วดั
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

148. ขุดลอกอ่างเก็บน้ า 
บ้านบางเจริญ หมู่ท่ี 3  
บ้านบางเจริญ 

-เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อป้องกันน้ าท่วมและปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าบ้าน
บางเจริญ หมู่ท่ี 3   
บ้านบางเจริญ 

- - 500,000 - - 1 แห่ง 
 

ลดปัญหาการเกิดน้ าท่วม
และการขาดแคลนน้ าและ
การระบายน้ าดีขึ้น 

กองช่าง 

149. ขุดลอกสระหลังบ้าน 
นายธรรม หมู่ท่ี 3   
บ้านบางเจริญ 

-เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อป้องกันน้ าท่วมและปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

ขุดลอกสระหลังบ้าน
นายธรรม หมู่ท่ี 3  
บ้านบางเจริญ  

- - 500,000 - - 1 แห่ง ลดปัญหาการเกิดน้ าท่วม
และการขาดแคลนน้ าและ
การระบายน้ าดีขึ้น 

กองช่าง 

150. ขุดลอกล าห้วยนายเฉลิม 
สังฆ์ประเสริฐ หมู่ท่ี 4  
บ้านทองอินทร์ 

-เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อป้องกันน้ าท่วมและปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

ขุดลอกล าห้วย 
นายเฉลิม สังฆ์ประเสริฐ  
หมู่ท่ี 4 

- - - - 500,000 1 แห่ง 
 

ลดปัญหาการเกิดน้ าท่วม
และการขาดแคลนน้ าและ
การระบายน้ าดีขึ้น 

กองช่าง 

151. ขุดลอกสระน้ าบ้านนาย
สมบูรณ์ หมู่ท่ี 5   
บ้านหนองหิน 

เพื่อให้มีการระบายน้ าท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อป้องกันน้ าท่วมและปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

ขุดลอกสระน้ าบ้านนาย
สมบูรณ์ 

- - 500,000 - - 1 แห่ง 
 

ลดปัญหาการเกิดน้ าท่วม
และการขาดแคลนน้ าและ
การระบายน้ าดีขึ้น 

กองช่าง 



 

๑๕๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

152. ขุดลอกสระต้นคลอง
หมากผู้  หมู่ที่ 6   
บ้านหมากผู ้

เพื่อให้มีการระบายน้ าที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อป้องกันน้ าท่วมและ
ปัญหาการขาดแคลนน้ า 

ขุดลอกสระต้นคลอง
หมากผู ้

- - - 500,000 - 1 แห่ง 
 

ลดปัญหาการเกิดน้ าท่วม
และการขาดแคลนน้ าและ
การระบายน้ าดีขึ้น 

กองช่าง 

153. ขุดลอกอ่างเก็บน้ า 
นายณรงค์  หมู่ที่ 6  
บ้านหมากผู ้

เพื่อให้มีการระบายน้ าที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อป้องกันน้ าท่วมและ
ปัญหาการขาดแคลนน้ า 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ านาย
ณรงค ์

- - 500,000 - - 1 แห่ง ลดปัญหาการเกิดน้ าท่วม
และการขาดแคลนน้ าและ
การระบายน้ าดีขึ้น 

กองช่าง 

154. ก่อสร้างก าแพงกั้นน้ า
คลองบรรจบ หมู่ที่ 4  
บ้านทองอินทร์ 

เพื่อให้มีการระบายน้ าที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อป้องกันน้ าท่วมและ
ปัญหาการขาดแคลนน้ า 

ก่อสร้างก าแพงกั้นน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร 
ยาว 20.00 เมตร  
สูง 1.80 เมตร 

- - 200,000 - - 1 แห่ง ลดปัญหาการเกิดน้ าท่วม
และการขาดแคลนน้ าและ
การระบายน้ าดีขึ้น 

กองช่าง 

 



 

๑๕๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

155. ก่อสร้างคันฝายน้ าล้น 
ประชาอาสาหินเทิน  
หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น ฝาย
ชะลอน้ า 

คันฝายน้ าล้น 
ประชาอาสา 
หินเทิน หมู่ที่ 2 

- - - - 1,000,000 1 แห่ง 
 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคและใช้ทางการ
เกษตรเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

156. ซ่อมแซมฝายน้ าล้นหลัง
ฐานป่าไม้ หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ฝาย
น้ าล้น  

ซ่อมแซมฝายน้ า
ล้น หลังฐานป่าไม้ 
หมู่ที่ 2 

- - - - 1,000,000 1 แห่ง 
 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคและใช้ทางการ
เกษตรเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

157. ก่อสร้างท่อเหลีย่ม  
ฝายยายแม้น หมู่ที่ 6 
บ้านหมากผู ้

เพื่อให้มีระบบระบายน้ าใน
พื้นที่ป้องกันน้ าท่วมขัง 
 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม 
ฝายยายแม้น  
หมู่ที่ 6 

- - - 1,000,000 - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคและใช้ทางการ
เกษตรเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

  



 

๑๕๖ 

 

แ
บ
บ
 
ผ
.
 
๐
๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  พัฒนาระบบบรหิารงานให้มีความเปน็เลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
              3.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑. เฉลิมพระเกียรติ และ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและพระ
มหากรณุาธิคณุที่ทรง
มีต่อปวงชนชาวไทย 

จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติและ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี

ส านักงาน 
ปลัด 

 

 

           
  



 

๑๕๗ 

 

            แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๓  พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
              3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. จัดซ้ือเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์กู้ภัย/กู้ชีพและ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 

เพื่อพัฒนางานด้านการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยต่างๆ 

เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์กู้ภัย/กู้ชีพ
ในการบรรเทา 
สาธารณภัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี การกู้ภัยและการบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

2. จัดซื้อถังและเครื่องมือ
ดับเพลิงท่ีจ าเป็น 
ประจ า อบต. และ 
ศพด. 

เพื่อจัดซื้อถังและ
เครื่องมือดับเพลิงที่
จ าเป็นประจ า อบต. 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ถังและเครื่องมือ
ดับเพลิง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง/ป ี การป้องกันและบรรเทา
เหตุอัคคีภยัมีระสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ช่วยลดความ
เสียหายจากอัคคภีัยได ้

ส านักงาน
ปลัด/กอง
การศึกษาฯ 

3. ปรับปรุงศูนย์วิทยุ
สื่อสารประจ าต าบลและ
จัดซื้อเครื่องวิทยสุื่อสาร
ระบบ CB 245 
(ความถี่สูง) 
 

- เพื่อจ้างเหมาบริการ
ปรับปรุงศูนยฯ์ 
- เพื่อจัดซื้อวัสดุในการ
ปรับปรุงศูนยฯ์ 
- เพื่อจัดซื้อเครื่องวิทยุ
สื่อสารรับ CB 245 
(ความถี่สูง) 

ศูนย์วิทยุสื่อสาร
ประจ าต าบลได้
การปรับปรุงและ
วิทยุมือถือระบบ 
CB 245 (ความถี่
สูง) 
 

- - - 100,000 - 1 ครั้ง/ป ี การกู้ภัย การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั
ตลอดจนการสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าท่ีดา้นต่างๆ มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

                                                                                                                                                                       



 

๑๕๘ 

 

                             แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๓  พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
              3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4. ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
 

เพื่ออ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้กับผู้ใช้
ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ  

- ก าลังคนอ านวย
ความสะดวกใน 
ช่วงเทศกาล 
- งบประมาณ
สนับสนุน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 2 ครั้ง/
ปี 

ผู้ใช้ถนนและนักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวกและ
ความปลอดภัยในช่วง
เทศกาล 
 

ส านักงาน
ปลัด 

5. ฝึกอบรม ทบทวน  
อปพร.และชุดหน่ึง
ต าบลหน่ึงทีมกู้ภัย 
(OTOS) 
 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและ
ประสบการณ์ของอาสาสมัคร 
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าท่ี โดยเฉพาะ
ในช่วงเทศกาล 

การฝึกอบรม 
ทบทวน อปพร.และ
OTOS 

100,000 100,000 - - - 1 ครั้ง/ปี อปพร. และ OTOS ได้รับ
การพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์มากขึ้น การ
ปฏิบัติหน้าท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และมีจ านวน
เพียงพอ 

ส านักงาน
ปลัด 

6. ฝึกอบรมทบทวน 
สมาชิก อปพร. 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและ
ประสบการณ์ของอาสาสมัคร 
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าท่ี โดยเฉพาะ
ในช่วงเทศกาล 

การฝึกอบรม 
ทบทวน อปพร. 

- - 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/ปี อปพร. ได้รับการพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์
มากขึ้น การปฏิบัติหน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และมี
จ านวนเพียงพอ 

ส านักงาน
ปลัด 



 

๑๕๙ 

 

                                                                                                                                                                                                  แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๓  พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
              3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วดั
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7. อปพร. สัญจร 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารงานของ อปพร. 

อปพร. สัญจร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/ปี การท างานของ อปพร. มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

8. ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมภายใต้ 
ภารกิจถ่ายโอนด้านการ
ควบคุมไฟป่าและการ
อนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าและการ
แก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์เร่งด่วนท่ี
ไม่ได้คาดการณ์ไว้
ล่วงหน้า 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้
ความช่วยเหลือชุมชนและ
ประชาชนเกี่ยวกับการควบคุม
ไฟป่า การอนุรักษ์พ้ืนท่ีป่า 
และการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์เร่งด่วนท่ีไม่ได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 

กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนภายใต้
ภารกิจถ่ายโอน 

100,000 100,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ปี ชุมชนและประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือในเรื่องภัยท่ี
เกิดจากไฟป่าและการ
แก้ไขปัญหา ใน
สถานการณ์เร่งด่วน ท่ี
ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
ได้อย่างทันท่วงทีและมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

                                                                                                                                                                         
  



 

๑๖๐ 

 

                                                แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๓  พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
              3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9. การฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านสาธารณภัยต่างๆ 
 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนมีความรู ้ความ
เข้าใจในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์เมื่อ
เกิดภัยต่างๆในชุมชน 

การฝึกอบรมด้าน
อัคคีภัยให้กับ 
บุคลากรในองค์กร
และประชาชน 
ในต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/
ปี 

บุคลากรและประชาชน
สามารถช่วยเหลือ 
ตนเองและผู้อื่นได้เมื่อ
เกิดภัยต่างๆในชุมชน 
 

ส านักงาน
ปลัด 

10. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
ด้านอัคคีภัย 
และสาธารณภัยให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลไชยราช 
 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนมีความรู ้ความ
เข้าใจในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์เมื่อ
เกิดภัยต่างๆในชุมชน 

การฝึกอบรมด้าน
อัคคีภัยให้กับ
บุคลากรในองค์กร
และประชาชน 
ในต าบล 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/
ปี 

บุคลากรและประชาชน
สามารถช่วยเหลือ 
ตนเองและผู้อื่นได้เมื่อ
เกิดภัยต่างๆในชุมชน 
 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
การศึกษาฯ 

 

  



 

๑๖๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๓  พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
              3.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
มีเพศสมัพันธ์และตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควรในกลุ่มวัยรุ่น 
 

รณรงค์ให้ความรู้แก่
กลุ่มวัยรุ่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี ปัญหาการตั้งครรภ ์
ก่อนวัยอันควร 
ในชุมชนลดลง 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2. ป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคชนิดต่างๆใน
ชุมชน 
 

เพื่อป้องกันการระบาดของโรค
ชนิดต่างๆ  

รณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชน 

50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี การระบาดของโรค
ชนิดต่างๆ ลดลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

3. ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
ในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดสแ์ละสามารถ
ป้องกันตนเองได ้

รณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
และควบคมุโรค
เอดส ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนไดร้ับ
ความรู้และสามารถ
ป้องกันตนเองได ้

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
  



 

๑๖๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๓  พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
              3.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4. ป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 
 

เพื่อป้องกันและลดการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก
ในชุมชนรวมถึงควบคุมการ
เกิดโรคให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชนและรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรคโดย
การท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลาย/ก าจัด
ลูกน้ ายุงลายใส่ทราย
และฉีดพ่นสารเคมีตาม
ความจ าเป็น 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 ครั้ง/ป ี ปัญหาโรคไข้เลือดออกและ
โรคที่เกิดจากยุงลายเป็น
พาหะลดลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

5. ป้องกันและควบคุม
โรคไขม้าลาเรีย 
 

เพื่อควบคุม ป้องกันและให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้
มาลาเรีย  

รณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชนและรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรคไข้
มาลาเรีย 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 ครั้ง/ป ี ปัญหาโรคไขม้าลาเรียลดลง กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
  



 

๑๖๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๓  พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
              3.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6. ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อให้การป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การป้องกันและควบคมุ
โรคพิษสุนัขบ้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง/
ปี 

ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
ในชุมชนลดลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

7. ส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ต าบลไชยราช 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขใน
ต าบลไชยราช 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 6 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง และ
ส่งเสริมสุขภาพ 
ควบคุมป้องกันโรคใน
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
  



 

๑๖๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๓  พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
              3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. ส่งเสริมสุขภาพการให้
ความรูผู้้พิการและ 
ทุพลภาพในต าบลไชยราช 
 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการและ
ทุพลภาพในต าบลไชยราช
มีสุขภาพและคณุภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้

ผู้พิการและทุพลภาพใน
ต าบลไชยราช 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/
ปี 
 

ผู้พิการและทุพลภาพ
ในต าบลไชยราชมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

2. ซ่อมแซมบ้านและจดัซื้อ
เครื่องอุปโภค บริโภค
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผูม้ีรายได้น้อย 

เพื่อสนับสนุนและให้ความ
ช่วยเหลือผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
และผูม้ีรายได้น้อยท่ี
ช่วยเหลือสังคมใหม้ี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

- ที่อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มี
รายได้น้อย 
- เครื่องอุปโภค บริโภค 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 หลัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้มีรายได้น้อยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 



 

๑๖๕ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๓  พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
              3.5 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด และ
กิจกรรมบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด/
ผู้เสพยาเสพติด 
 

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน 
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

กิจกรรมเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/ปี 
 

ประชาชนและชุมชนมี
จิตส านึกและมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
เสพติดในชุมชนตนเองมาก
ขึ้น ช่วยลดปัญหายาเสพติด
ในชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในโรงเรียน 

เพื่อสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในโรงเรียนและชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรม 

เครือข่ายการ
ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ปี ประชาชนและชุมชนมี
จิตส านึกและมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
เสพติดในชุมชนและใน
โรงเรียนมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

3. พัฒนาศักยภาพ 
กลุ่มสตรี  ต าบลไชยราช 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มสตรี
ในต าบลไชยราชให้มีความ
เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ อันน าไปสู่การสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 

กลุ่มสตรีต าบล
ไชยราช 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/ปี 
 

ศักยภาพของกลุ่มสตรีใน
ต าบลไชยราชมีความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ส านักงาน
ปลัด 



 

๑๖๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๓  พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
              3.5 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วดั
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 พัฒนาต าบลและท้องถิ่น
ไปสู่สังคมสุจริต สังคม
วิถีชีวิตพอเพียง 

เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ของ
ประชาชนและชุมชน 
น าไปสู่สังคมสุจริต สังคม
วิถีชีวิตพอเพียง สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 

- กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์
สภาพท่ัวไปของชุมชน 
- กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์ผู้น า
ต าบลและท้องถิ่น 
- กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์
ประชาชน สมาชิก กลุ่ม
ประชาชน นักเรียนและเยาวชน 
- กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติงานใน
พื้นท่ีต าบล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 5 
กิจกรรม

/ปี 

สามารถพัฒนา
ภาพลักษณ์ของ
ประชาชนและชุมชน 
น าไปสู่สังคมสุจริต 
สังคมวิถีชีวิตพอเพียง 
สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

5. น้ าคือชีวิต ศาสตร์
พระราชาสู่แปลง
เกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ 
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในต าบลไชยราชที่มี
ความด้อยโอกาส มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนท่ีด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

500,000 500,000 300,000 300,000 300,000 6 
หมู่บ้าน 

 

ประชาชนในต าบลไชย
ราชที่ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 



 

๑๖๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๓  พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
              3.5 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6. เยาวชนต าบลไชยราช 
ใส่ใจวินัยจราจร 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ในต าบลไชยราชมี
ความรู้ความเข้าใจและ
รักษาวินัยจราจรมากขึ้น 
และช่วยลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

เยาวชนในต าบลไชยราช 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 6 
หมู่บ้าน 

เยาวชนในต าบล
ไชยราช มีความรู้
ความเข้าใจและ
รักษาวินัยจราจร
มากยิ่งข้ึน และ
ช่วยลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
  

  



 

๑๖๘ 

 

แ
บ
บ
 
ผ
.
 
๐
๒ 

 

    แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๓  พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
              3.6 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑. ช่วยเหลือประชาชน
ในสภาวะเร่งด่วนอัน
เกิดจากสถานการณ ์
ที่ไม่ได้คาดการณไ์ว้
ล่วงหน้า 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้ความ
ช่วยเหลือชุมชนและ
ประชาชนในสภาวะ
เร่งด่วนท่ีไมไ่ด้
คาดการณ์ไวล้่วงหน้า 
เช่น ภัยพิบัติต่างๆ 
วิกฤตเศรษฐกิจ ฯลฯ 

ประชาชนท่ีได้รบั
ความเดือดร้อน
ได้รับการช่วยเหลือ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ
ของ

ประชาชน
ที่ได้รับ
การ

ช่วยเหลือ 

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ 
บรรเทาความ
เดือดร้อน มี
คุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด 

 

2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อรองรับการจดั
สวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุท่ีมีอายคุรบ 
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

7,000,000 7,500,000 9,500,000 10,500,000 11,500,000 จ านวน
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายไุด้รับ
การจัด
สวัสดิการ
ครบถ้วน 

ส านักงาน
ปลัด 

3. เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อรองรับการจดั
สวัสดิการให้แก่ผู้พิการ 

ผู้พิการที่มสีิทธ์ิตาม
หลักเกณฑ ์

700,000 700,000 2,500,000 2,800,000 3,000,000 จ านวน 
ผู้พิการ 

ผู้พิการได้รับการ
จัดสวัสดิการ
ครบถ้วน 

ส านักงาน
ปลัด 



 

๑๖๙ 

 

แ
บ
บ
 
ผ
.
 
๐
๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๓  พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
              3.6 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
ในต าบลไชยราชที่แพทย์
ได้รับรองและท าวินิจฉยั
แล้ว ให้มีความเป็นอยู่ที ่
ดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ในต าบล 
ไชยราช 

100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ผู้ป่วย
เอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การจัดสวัสดิการ
ครบถ้วน 

ส านักงาน 
ปลัด 

 

 



 

๑๗๐ 

 

                                                                    แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 
              4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. จัดท าป้ายชื่อ/ป้าย
ประชาสมัพันธ์ 
สถานท่ีท่องเที่ยวและ
บริการในท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวและบริการ
ในท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วให้
เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพิม่
รายได้ให้กับชุมชน 

ป้ายช่ือและป้าย
ประชาสมัพันธ์ 
แหล่งท่องเที่ยว
และบริการ 
ในท้องถิ่น 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 1 ครั้ง/
ปี 

แหล่งท่องเที่ยวและบริการ
ในท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้
เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเพิม่
รายได้ให้กับชุมชน 

กองช่าง/
ส านักงาน

ปลัด 

2. ส่งเสริม/สนับสนุน
กิจกรรมของกลุม่ชมรม
แม่บ้านมหาดไทย
ต าบลไชยราช 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินโครงการต่างๆ 
ของกลุ่มชมรมแม่บา้น
มหาดไทย ต าบลไชยราช 

กิจกรรมของกลุม่
ชมรมแม่บ้าน
มหาดไทย ต าบล
ไชยราช 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/
ปี 

บุคลากรในกลุ่มชมรม
แม่บ้านมหาดไทย ต าบล
ไชยราช มีความรู้
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น 
สามารถน าประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานใหเ้กิด
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 



 

๑๗๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 
              4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3. ส่งเสริม/สนับสนุน
กิจกรรมของกลุม่
อาสาสมัครตา่งๆ ใน
ต าบลไชยราช 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินโครงการต่างๆ 
ในชุมชน เช่น กลุ่ม
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก กลุม่จิตอาสาท าดีเพื่อ
พ่อ 

กิจกรรมของ
กลุ่มอาสาสมคัร
ต่างๆในต าบล
ไชยราช 

- - 200,000 200,000 200,000 6 ครั้ง/
ปี 

ประชาชนได้ทราบถึง
บทบาท การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน รวมไป
ถึงการสร้างความเข้มแข็ง
ภายในชุมชน รักในความ
สามัคคีและส านึกรักบ้าน
เกิดมากยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

4. ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของกลุ่ม
อาสาสมัครตา่งๆ ใน
ต าบลไชยราช 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่และ
น ามาประยุกต์ใช้ของกลุ่ม
อาสาสมัครตา่งๆในชุมชน 

จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

- - 600,000 600,000 600,000 1 ครั้ง/
ปี 

บุคลากรในกลุ่ม
อาสาสมัครตา่งๆ มีความรู้
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น 
สามารถน าประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานใหเ้กิด
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           



 

๑๗๒ 

 

            แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2  พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 
              4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. สนับสนุนกลุ่มแม่บา้น
ต าบลไชยราช 
 

เพื่อสนับสนุน ส่งเสรมิการ
ด าเนินกิจการของกลุม่
แม่บ้านในต าบลไชยราช 
ให้ได้มีการประกอบอาชีพ
เสรมิและเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

กลุ่มแม่บ้าน 
จ านวน 6 หมู่บ้าน 
  
  
  

- - 60,000 60,000 60,000 6 หมู ่ กลุ่มแม่บ้านในต าบลไชย
ราชได้ประกอบอาชีพเสริม
และครอบครัว 
มีรายได้เพิม่ขึ้น 
  

ส านักงาน
ปลัด 

2. ฝึกอบรมอาชีพระยะ
สั้น 
 

เพื่อพัฒนาอาชีพ รายได้
และการผลิตให้กับ
ประชาชน กลุ่มอาชีพ 
องค์กรประชาชน และ
ผู้สนใจทั่วไป 

อาชีพเสริมส าหรับ
ประชาชน กลุ่ม
องค์กรและผู้ที่
สนใจ 

- - 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนมีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพหลัก
และอาชีพเสริมมากขึ้น มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
  



 

๑๗๓ 

 

           แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2  พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 
              4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3. การฝึกอบรมอาชีพ การ
ส่งเสริมพัฒนาฝมีือแรงงาน 
และส่งเสรมิการประกอบ
อาชีพของประชาชนใน
พื้นที่ตามอ านาจหน้าท่ี 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ฝีมือแรงงานและ
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน
ในพื้นที่ 

การฝึกอบรม
อาชีพให้กับ 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
  

200,000 - - - - 1 ครั้ง/ปี ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
 

ส านักงาน
ปลัด 

4. ฝึกอบรมอาชีพและศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี และ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชนในพ้ืนท่ีตาม
อ านาจหน้าที ่

เพื่อจัดฝึกอบรมอาชีพ 
ศึกษาดูงาน และ
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน
ในพื้นที่ 

การฝึกอบรม
อาชีพ และศึกษา
ดูงานให้กับ 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง/ปี ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
 

ส านักงาน
ปลัด 

5. การด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนใช้วิถีชีวิตตาม 
ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

วิถีชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- - 180,000 180,000 180,000 1 ครั้ง/ปี ประชาชนรู้จักการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพ 
มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลด
รายจ่ายในครัวเรือน 

ส านักงาน
ปลัด 



 

๑๗๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2  พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 
              4.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6. ส่งเสริมความรู้ด้าน
การผลิตและการ 
แปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรและ 
สินค้า OTOP  

เพื่อพัฒนามาตรฐานการ
ผลิต การแปรรูป  
เทคโนโลยีการตลาด และ
บรรจภุัณฑส์ินค้าเกษตร
และ OTOP 

- กลุ่มสินค้าทาง
การเกษตร  
และสินค้า OTOP 
  
  

- - 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง/ป ี มาตรฐานการผลิต การแปร
รูปเทคโนโลย ีการผลิต 
การตลาด และบรรจุภณัฑ์
สินค้าเกษตรและ OTOP 
ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่
ยอมรับมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 



 

๑๗๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 
              4.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. งานท่องเที่ยว
ประจวบครีีขันธ์  
มหัศจรรย์เมืองสาม
อ่าวและงาน 
กาชาด 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวและ
บริการในท้องถิ่นและ
ภายในจังหวัดที่มีอยู่ให้
เป็นที่รู้จักมากขึ้น และ
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของ
พื้นที ่

งานท่องเที่ยว
ประจวบครีีขันธ์ 
มหัศจรรย์เมือง
สามอ่าวและงาน 
กาชาด 
  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง/
ปี 

แหล่งท่องเที่ยวและการ
บริการในท้องถิ่นและใน
จังหวัดที่มีอยู่แล้วได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้
เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเพิม่
รายได้ให้กับชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

  



 

๑๗๖ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยกระดับการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 4  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรดิน 
 

เพื่อปลูกพืชคลุมดิน 
เช่น พืชตระกูลถั่ว 
และปลูกพืชป้องกัน
หน้าดินพังทลาย 
เช่น หญ้าแฝก  
  

ปลูกพืชคลุมดินและ
ปลูกพืชป้องกันหน้า
ดินพังทลายในเขต 
ต าบลไชยราช 

- - 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/
ปี 

ช่วยรักษาความอุดม
สมบูรณ์ให้กับดิน และ
ช่วยป้องกันไม่ให้เกิด
การพังทลายของหน้า
ดินในช่วงฤดูฝนและ
ฤดูน้ าหลากได ้

ส านักงาน
ปลัด 

2. ส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติแหล่ง
ท่องเที่ยวและปรับปรุง
ทัศนียภาพในต าบล 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ภายในหมู่บ้าน 
ในเขตต าบลไชยราช 
  
  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตต าบลไชยราช เช่น
ปลูกต้นไม ้ปลูก
ดอกไม้ตดัหญา้ 
ตกแต่งกิ่งไม้ ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/
ปี 

ภูมิทัศน์ภายในต าบล
ไชยราชดูรม่รื่น น่าอยู่
มากยิ่งข้ึน 
 

ส านักงาน
ปลัด 

3. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยาม
บรมราชกุมารี  

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

กิจกรรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

- - 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/
ปี 

ทรัพยากรธรรมและ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 



 

๑๗๗ 

 

                   แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยกระดับการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 4  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4. คุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ควบคมุและ
ลดมลพิษ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมการดูแล 
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ครั้ง 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

  



 

๑๗๘ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยกระดับการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 4  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              5.2  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ภายในต าบลไชยราช 

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายใน
ต าบลไชยราช 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ต าบลไชยราชดีขึ้น 

40,000 40,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/
ปี 

ประชาชนภายในต าบล
ไชยราชมสีุขภาพจิตทีด่ีขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2. บริหารจดัการขยะ
อย่างเป็นระบบ 
 

เพื่อบริหารจดัการขยะ
มูลฝอยในชุมชนและ
พื้นที่ใกล้เคียง และ
เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน
และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น 

ระบบบรหิารจดัการ
ขยะ 
  
  
  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง มีสถานท่ีก าจัดขยะอย่าง
ถูกวิธีได้มาตรฐานช่วยลด
มลพิษทางอากาศและ
มลพิษที่เกิดจากขยะ และ
ช่วยลดปรมิาณขยะที่
เพิ่มขึ้นจากการขยายตัว
ของชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3. ขยะรีไซเคลิ 
 

เพื่อส่งเสริมและรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 และช่วยให้ขยะ
ภายในชุมชนลดลง 

- 6 หมู่บ้าน 
- โรงเรียนในต าบล
ไชยราช 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/
ปี 

ขยะในชุมชนลดลง และ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนดี
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 



 

๑๗๙ 

 

            แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยกระดับการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 4  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              5.2  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4. รณรงค์การจัดการน้ า
เสียและขยะใน
ครัวเรือน 

เพื่อส่งเสริม รณรงค์การ
จัดการน้ าเสียและ 
ขยะในครัวเรือน 

จ านวนครัวเรือนใน 
6 หมู่บ้าน 
  

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/
ปี 

ครัวเรือนในต าบลมรีะบบ
จัดการน้ าเสียในครัวเรือน 
ต าบลน่าอยู่ขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

5. อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าใน
ชุมชน 

เพื่อดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมดูแล 
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- - 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/
ปี 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

6. ศึกษาดูงานการบรหิาร
จัดการขยะ 
 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการ
บริหารจดัการขยะอย่าง
ถูกวิธีให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องตลอดจน
การศึกษาในการจดัการ
ขยะอย่างถูกต้อง 

บุคลากรที่เกีย่วข้อง
ได้รับการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการ 
ขยะอย่างถูกวิธี 
  

- - - 150,000 150,000 1 ครั้ง/
ปี 

ปริมาณขยะในพ้ืนท่ีลดลง 
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
  
  

กอง
สาธารณสุขฯ 

   
 



 

๑๘๐ 

 

แ
บ
บ
 
ผ
.
 
๐
๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  พัฒนาระบบบรหิารงานให้มีความเปน็เลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
              6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
ผู้น าชุมชน กลุ่มแม่บา้น   
อปพร. และประชาคมหมู่บ้าน 
 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ใหม ่ 
และน ามาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารราชการ 
 การปฏิบัติงานให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุดกับ 
องค์กรและชุมชน 

การจัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
  
  
  

- - 500,000 500,000 500,000 1 ครั้ง/
ปี 

บุคลากรของ อบต.
และชุมชนมีความรู ้
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้นสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารและการ
ปฏิบัติงานให้เกิด 
ประโยชน์มากข้ึนได ้

ส านักงาน
ปลัด 

2. วันท้องถิ่นไทย เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่
บทบาท ภารกิจและผล
การปฏิบัติงานของ 
อปท. ให้ประชาชนได้รับ
ทราบและส่งเสริม
บทบาท หน้าท่ีและ
ความสามัคคีของคนใน
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันท้องถิ่นไทย เช่น 
การแข่งขันกีฬา 
เชื่อมความสมัพันธ์ 
นิทรรศการ และ
อื่นๆ 
 

200,000 200,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/
ปี 

ประชาชนได้ทราบ
ถึงบทบาท ภารกิจ 
และผลงาน อบต.
และมสี่วนร่วมใน
การพัฒนาบทบาท
อบต. 

ส านักงาน
ปลัด 



 

๑๘๑ 
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บ
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แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  พัฒนาระบบบรหิารงานให้มีความเปน็เลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
              6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3. ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความ
ปรองดอง และ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ 

เพื่อ ส่งเสรมิให้
ประชาชนในท้องถิ่นมี
ความสามัคค ีและ
จงรักภักดีต่อสถาบันที่
ส าคัญของชาติตาม
แนวทางสมานฉันท์ 

กิจกรรมส่งเสริม
ความสามัคค ี
ความจงรักภักด ี 
  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/
ปี 

ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีและ
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันที่ส าคญัของ
ชาติมากข้ึน 
  

ส านักงาน
ปลัด 

4. พัฒนาบุคลากร อบต. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานและ
ลูกจ้าง 
 

ส่งผู้บริหาร, สมาชิก 
อบต. พนักงานจ้าง
และลูกจ้างไปอบรม 
หลักสตูรตา่งๆ
เกี่ยวกับการปฏบิัต ิ
หน้าท่ี/การ
บริหารงาน 

500,000 500,000 - - - จ านวน 
บุคลากร 

ของ 
อบต. 

 

บุคลากรของ อบต.
และชุมชนมีความรู ้
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้นสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารและการ
ปฏิบัติงานให้เกิด 
ประโยชน์มากข้ึนได ้

ส านักงาน
ปลัด 

 
 



 

๑๘๒ 

 

แ
บ
บ
 
ผ
.
 
๐
๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  พัฒนาระบบบรหิารงานให้มีความเปน็เลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
              6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5. พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้น า
ท้องถิ่น ประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล อปพร. 
กลุ่มแม่บ้าน พนักงาน
ส่วนต าบล  
พนักงานจ้างและ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 

เพื่ออบรมสมัมนาสร้าง
ความเข้มแข็งและ
เพิ่มพูนความรูภ้ายใน
องค์กร ให้แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

จัดฝึกอบรมใน
สถานท่ีต่างๆ 
ตามความเหมาะสม  
  
  

300,000 300,000 900,000 900,000 900,000 1 ครั้ง/
ปี 

องค์กรเกิดความ
เข้มแข็งผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างมีทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

6. พัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ส านักงานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
และพัฒนาศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงานของ 
อบต.ให้ทันสมัย  
สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและสะดวกมาก
ขึ้น 

- เครื่องมือ เครื่องใช้
ส านักงาน 
- โต๊ะท างาน ตู้
เอกสาร 
- โต๊ะ เก้าอี้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

1,000,000 1,000,000 - - - ร้อยละ 
80 

 

การปฏิบัติงานและ
การให้บริการ
ประชาชนของ อบต. 
มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วและสะดวก
มากยิ่งข้ึนให้ 
บริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 

ทุกส่วนฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  พัฒนาระบบบรหิารงานให้มีความเปน็เลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
              6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารทีท่ าการ อบต.
ไชยราช/บ้านพัก อบต. 
 

เพื่อให้การบริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
  
  

- ปรับปรุง อาคารที่
ท าการ อบต. รั้ว 
ห้องน้ าและบ้านพัก 
อบต. 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 พื้นที่
ด าเนิน 
การ 

การปฏิบัติงานและ
การให้บริการ
ประชาชนของ อบต. 
มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วและสะดวก
มากยิ่งข้ึนให้ 
บริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึง  

ส านักงาน
ปลัด 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณที่ท าการ  
อบต.ไชยราช 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณ ที่ท าการ 
อบต.ไชยราช ให้มี
ความสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณที่ท าการ
อบต.ไชยราช 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พื้นที่
ของ 

อบต. ที่
ได้รับ

การดูแล 

ท าให้บริเวณที่ท า
การ อบต.ไชยราช  
มีทัศนียภาพท่ี
สวยงาม ร่มรื่น 

ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  พัฒนาระบบบรหิารงานให้มีความเปน็เลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
              6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 4   
บ้านทองอินทร์ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารและ
พัฒนาตลอดจนมี
สถานท่ีในการท า
กิจกรรมร่วมกันใน
ชุมชนอย่างสะดวก 

ปรังปรุงศาลา
อเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน 
 

- - 100,000 - - 1 แห่ง ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารและ
การพัฒนาของ 
อบต.มากข้ึน 
ตลอดจนมีสถานท่ี
ในการท ากิจกรรม
ร่วมกันในชุมชนที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  พัฒนาระบบบรหิารงานให้มีความเปน็เลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
              6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 บ ารุง รักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์
ของอบต. 

เพื่อบ ารุง รักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ของ  
อบต.ให้อยู่ในสภาพด ี

ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาวัสดุ/ 
ครุภณัฑ ์

600,000 600,000 - - - จ านวน
ครั้ง 

วัสดุ/ครุภณัฑ์ของ 
อบต. อยู่ในสภาพท่ีดี
พร้อมปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

ทุกส่วนฯ 

11 ประชุมสภา อบต.
สัญจรและ อบต.
เคลื่อนที ่
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของ อบต.  
ตลอดจนใช้เป็นเวที
ส าหรับรับฟัง ช้ีแจง
และแถลงผลการ
ปฏิบัติงาน 

หมู่บ้านละ 1 ครั้ง 
จ านวน 6 หมู่ 
  
  
  

- - 60,000 60,000 60,000 6 ครั้ง/ป ี ประชาชนมีโอกาสมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
และการปฏิบัติงาน
ของ อบต. ตลอดจนมี
ช่องทางเสนอแนะและ
รับทราบข่าวสารผล
การปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ส านักงาน
ปลัด 

 
  



 

๑๘๖ 

 

แ
บ
บ
 
ผ
.
 
๐
๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  พัฒนาระบบบรหิารงานให้มีความเปน็เลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
              6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 ส่งเสริม สนับสนุนการ
เลือกตั้งต่างๆ 
 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเลือกตั้ง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตยในทุก
ระดับ และรณรงค์ให้
ประชาชนเห็น
ความส าคญักับการใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

ส่งเสริม/สนับสนุน
และให้ความ 
ร่วมมือในการ
เลือกตั้งระดับต่างๆ 
  
  

400,000 400,000 600,000 600,000 
 

 

600,000 ร้อยละ 
๘๐ 

มีส่วน
ร่วม

ทางการ
เมือง 

การเลือกตั้งในทุก
ระดับเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยประชาชน
เห็นความส าคัญกับ
การเลือกตั้งมากขึ้น 
 

ส านักงาน
ปลัด 

13 พัฒนาและปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 

เพื่อเพ่ิมช่องทางใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และการตรวจสอบ
จากภาคประชาชน 
และป้องกันการทุจรติ 

พัฒนาและปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 

- - 50,000 - - 1 แห่ง ประชาชนมีช่องทางใน
การรับทราบข้อมูล
ข่าวสารมากข้ึน มีการ
ติดตามตรวจสอบจาก
ภาคประชาชนและ
สามารถป้องกันการ
ทุจริตได ้

ส านักงาน
ปลัด 

 



 

๑๘๗ 
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บ
 
ผ
.
 
๐
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แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  พัฒนาระบบบรหิารงานให้มีความเปน็เลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
              6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วดั(KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

14 จัดท าวารสารสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
และเอกสารเผยแพร่
ข่าวสารต่างๆ ของ อบต. 

เพื่อเพิ่มช่องทางในกา
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
การตรวจสอบจากภาค
ประชาชน และ 
ป้องกันการทุจริต 

จัดท าวารสารและ
เอกสารเผยแพร่
ข่าวสารต่างๆของ 
อบต. 
  

- - 60,000 60,000 
 

60,000 จ านวนป้าย
และวารสาร 

ประชาชนมีช่องทางในการ
รับทราบข้อมูลข่าวสารมากขึ้น มี
การติดตามตรวจสอบจากภาค
ประชาชนและสามารถป้องกัน
การทุจริตได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

15 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ผลการปฏิบัติงานและ
เผยแพร่ข่าวสารของ 
อบต.และป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
 

เพื่อส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆของอบต.หรือ
หน่วยงานอื่นๆ 
 

ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนป้าย ประชาชนมีช่องทางในการ
รับทราบข้อมูลข่าวสารมากขึ้น มี
การติดตามตรวจสอบจากภาค
ประชาชนและสามารถป้องกัน
การทุจริตได้ 

ส านักงาน
ปลัด/ 

กองคลัง 

16 จัดท าและพัฒนาเว็บไซต์ 
อบต. 
www.chairach.go.th 
 

เพื่อจ้างเหมาบริการ
จัดท าและพัฒนา
เว็บไซต์ อบต.ไชยราช  
 

เว็บไซต์  
อบต.ไชยราช 
 

- - 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง ประชาชนมีช่องทางในการ
รับทราบข้อมูลข่าวสารมากขึ้น มี
การติดตามตรวจสอบจากภาค
ประชาชนและสามารถป้องกัน
การทุจริตได้ 

ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  พัฒนาระบบบรหิารงานให้มีความเปน็เลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
              6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

17 จัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
พัฒนาระบบ 
สารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงาน 
 

เพื่อจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และ
พัฒนาระบบ 
เพียงพอกับการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การปฏิบัติงานใหม้ี
ความทันสมัย 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
และพัฒนา 
ระบบสารสนเทศ 
  
  

100,000 100,000 - - - จ านวน
เครื่อง 

มีจ านวนคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัยสามารถ
ให้บริการประชาชนได้
อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
  

ทุกส่วนฯ 

18 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ 
บริการและการบริการ
อินเตอร์เนต็ 
ความเร็วสูง 

 เพื่อจ้างเหมาบริการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศในการ
ให้บริการและการ
บริการอินเตอร์เนต็
ความเร็วสูงการบริการ
ทางด้านโทรคมนาคม 

- ระบบสารสนเทศ 
- การให้บริการ
อินเตอร์เนต็ 
- การบริการ
ทางด้าน
โทรคมนาคม 

100,000 100,000 - - 
 

- 1 ครั้ง ประชาชนไดร้ับบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ  
รวดเร็วและเข้าถึง
บริการที่ทันสมัยมาก
ขึ้น 
  

ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  พัฒนาระบบบรหิารงานให้มีความเปน็เลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
              6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วดั
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

19 ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเสียงทาง 
ไกลอัตโนมัติ 
 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเสียงทางไกล
อัตโนมัติ 
  

ระบบเสียงทางไกล
อัตโนมัติได้รับการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาขึ้น 

150,000 - 150,000 - - 1 ครั้ง/ปี ประชาชนมีช่องทางใน
การรับทราบข้อมูล
ข่าวสารมากขึ้น  
  

ส านักงาน
ปลัด 

20 พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของ 
อบต.และเพื่อความเป็น
ธรรมในการด าเนินการ
จัดเก็บภาษี 

ติดตั้งและพัฒนา
โปรแกรมส าเร็จรูป
ระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
 

500,000 - - - - จ านวน
ภาษี 

 

การจัดเก็บรายได้ของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นมีความเป็นธรรม
ในการด าเนินการจัดเก็บ
ภาษีมากขึ้น 

กองคลัง 

21 ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการเสียภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของ 
อบต.และเพื่อความเป็น
ธรรมในการด าเนินการ
จัดเก็บภาษีตลอดจน
ประชาชนช าระภาษีตรง
เวลามากขึ้นด้วย 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์  
จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์/จัด
กิจกรรมการเสียภาษี
และค่า 
ธรรมเนียมต่างๆ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้ง การจัดเก็บรายได้ของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นมีความเป็นธรรม
ในการด าเนินการจัดเก็บ
ภาษีมากขึ้นตลอดจน
ประชาชนช าระภาษีตรง
เวลามากขึ้นด้วย 

กองคลัง 
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แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  พัฒนาระบบบรหิารงานให้มีความเปน็เลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
              6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

22 จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ อบต. 
และเพื่อความเป็นธรรมใน
การจัดเก็บภาษ ี

ติดตั้งและพัฒนา 
โปรแกรมส าเร็จรูป
ระบบแผนทีภ่าษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ภาษี 

การจัดเก็บรายได้
ของ อบต. มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น มีความเป็นธรรม
ในการด าเนินการ
จัดเก็บภาษมีากขึ้น 

กองคลัง 
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แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  พัฒนาระบบบรหิารงานให้มีความเปน็เลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
              6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วดั
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

23 จัดงานประชาชนต าบล
ไชยราชพบผู้ว่าราชการ
จังหวัดและหัวหน้าส่วน
ราชการฯ 

เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีเกิด
ความสมานฉันท์และให้
ความส าคัญต่อสถาบันส าคัญของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็น
การน านโยบายของส่วนราชการ
หน่วยงานตา่งๆ ไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่รับทราบปัญหา
ความเดือดร้อนและต้องการที่
แท้จริงของประชาชนต าบล 
ไชยราช 

จัดงาน
ประชาชน
ต าบลไชยราช
พบผู้ว่าราชการ
จังหวัดและ
หัวหน้าส่วน
ราชการฯ 

100,000 - - - - 1 ครั้ง/ปี ประชาชนมีความรู้รักสามัคคีเกิด
ความสมานฉันท์และให้
ความส าคัญต่อสถาบันส าคัญของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็น
การน านโยบายของส่วนราชการ
หน่วยงานต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติใน
ระดับพื้นท่ีรับทราบปัญหาความ
เดือดร้อนและต้องการท่ีแท้จริงของ
ประชาชนต าบลไชยราช 

ส านักงาน 
ปลัด 

 
  



 

๑๙๒ 

 

แ
บ
บ
 
ผ
.
 
๐
๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  พัฒนาระบบบรหิารงานให้มีความเปน็เลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
              6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

24 งานรัฐพิธีต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงาน
เกี่ยวกับความส าคัญ
ต่างๆบรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมาย 

จัดงานหรือร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมเอกลักษณ์งาน
ประเพณีท้องถิ่นและงาน
รัฐพิธีต่างๆ 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ครั้ง 

อบต. ได้มสี่วน
ร่วมในการจดัรัฐ
พิธีและประเพณี
ท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

25 ต่างๆตามนโยบาย 
ของรัฐ 

เพื่อสนับสนุนการมสี่วน
ร่วมในการด าเนินงาน
เกี่ยวกบัวันส าคญัตา่งๆ
ตามนโยบายของรัฐ 

จัดกิจกรรมหรือร่วม 
กิจกรรรมโครงการต่างๆ
ตามนโยบายของรัฐ 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ครั้ง 

 

อบต. และ
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม
ต่างๆของรัฐ 

ส านักงาน
ปลัด 

 



 

๑๙๓ 

 

แ
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.
 
๐
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แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  พัฒนาระบบบรหิารงานให้มีความเปน็เลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
              6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. บูรณาการการจัดท าและ
ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น/
แผนชุมชนแบบบูรณาการ 

เพื่อส่งเสริมการจัดท าและ
ปรับปรุงแผนชุมชน 
  

- แผนชุมชน 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  

50,000 50,000 - - - 1 ครั้ง/ป ี การบริหารจัดการใน
การแก้ไขปัญหา 
ความต้องการของ
ประชาชนในชุมชนมี
ประสิทธิภาพและมี
ความสอดคล้องกัน 

ส านักงาน
ปลัด 

2. จัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ด าเนินการจัด
ประชาคมรวบรวม
ข้อเสนอและความ
คิดเห็นของ
ประชาชน  

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

 

แก้ไขปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

         
  



 

๑๙๔ 

 

 แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๑.๑  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วดั
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียน 
 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์  

อาหารกลางวัน
โรงเรียน  
จ านวน  4 แห่ง 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 เทอม/ปี 
 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์  

กอง
การศึกษาฯ 
/โรงเรียนใน
ต าบลไชยราช 

2. ส่งเสริมความสามารถ
เยาวชนด้านดนตรี
สากล 

เพื่อให้เยาวชน หมู่ 3 
บ้านบางเจริญ มีวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องดนตรี
สากลอย่างเพียงพอ เพ่ือ
ใช้ฝึกฝนและจัดกิจกรรม
ดนตรีร่วมกับชุมชน 

กิจกรรมดนตรีของ
เยาวชนใน
สถานศึกษาร่วมกับ
ชุมชน 

- - 166,500 - - กิจกรรม 2 
ครั้ง/ปี 

1. เยาวชน หมู่ 3 ได้ร่วม
กิจกรรมดนตรีสากลอย่าง
สร้างสรรค์ 
2. เยาวชน หมู่ 3 ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ/

โรงเรียน
บ้านบาง
เจริญ 

3. สนับสนุนชุดแต่งกาย 
วงดุริยางค์ของ
โรงเรียนบ้านไชยราช 

1. นักเรียนมีชุดดุริยางค์ 
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของ
หน่วยงานและชุมชน 
2. นักเรียนวงดุริยางค์กล้า
แสดงออก และพัฒนาให้
เกิดทักษะทางด้านดนตรี
สากล สามารถแสดงใน
โอกาสต่างๆ ได้ 

1. นักเรียนมีความ
พร้อมในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนมีชุด
ดุริยางค์เข้าร่วม
กิจกรรม 

- - 87,500 - - จ านวน
กิจกรรม 

วงดุริยางค์มีความพร้อม มี
คุณภาพและเป็นท่ียอมรับ 
มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชนตามเทศกาล
และโอกาสต่างๆ ตลอดปี
การศึกษา 

กอง
การศึกษาฯ/

โรงเรียน
บ้านไชยราช 



 

๑๙๕ 
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    แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  พัฒนาระบบบรหิารงานให้มีความเปน็เลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
              6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วดั
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. พัฒนาศักยภาพการ
บริหารองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร 
งานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศ 

สนับสนุนงบประมาณ
บูรณาการร่วมกับ สนง.
ท้องถิ่นจังหวัด และศูนย์
จัดซ้ือจัดจ้าง อบต.
(อ าเภอ) 

30,000 - - - - 1 ครั้ง/ปี มีการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
การพัฒนาระบบบริหาร
ราชการให้มีความเป็นเลิศ 

ส านักงาน
ปลัด 

2. จัดต้ังและสนับสนุนการ
ด าเนินการของ
ศูนย์บริการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

เพื่อจัดต้ังและสนับสนุนการ
ด าเนินการของศูนย์บริการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี
ของ อปท. 

- ศูนย์บริการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
- กิจกรรมศูนย์บริการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน 

- 50,000 - - - 6 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีช่องทางในการ
ขอความช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนได้
อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

3. จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ  
อ าเภอบางสะพานน้อย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินการ
ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

- - 27,000 27,000 27,000 1 ครั้ง/ปี อบต.มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ 

ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5  พัฒนาระบบบรหิารงานให้มีความเปน็เลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
              6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

4 ก่อสร้าง ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้านใน
ต าบลไชยราช 

เพื่อพัฒนาระบบหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านในต าบลไชยราช 

หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน 
 

150,000 150,000 - - - 6 หมู่บ้าน 
 

ประชาชนมีช่องทาง
ในการรับทราบข้อมูล
ข่าวสารมากขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด 

5 ก่อสร้างหอกระจายข่าว  
หมู่ท่ี 4  บ้านทองอินทร์ 

เพื่อพัฒนาระบบหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านในต าบลไชยราช 

หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน 
 

- - 63,000 - - 1 แห่ง ประชาชนมีช่องทาง
ในการรับทราบข้อมูล
ข่าวสารมากขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด 

6 เตรียมความพร้อมและ
สนับสนุนการจัดงาน
พระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ 

เพื่อสนับสนุน ส่งเสรมิ
ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีความสามัคคี 
และจงรักภักดีต่อ
สถาบันที่ส าคญัของ
ชาติตามแนวทาง
สมานฉันท์ 

การเตรียมความ
พร้อมและ
สนับสนุนการจัด
งานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิง
พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดชฯ 

100,000 - - - - 1 ครั้ง ประชาชนมีความรัก 
ความภักดตี่อสถาบัน
ที่ส าคัญของชาติมาก
ขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

   ๑.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วดั
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. ก่อสร้างสนามกีฬาต าบลไชยราช   เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง มีสถานท่ี
เล่นกีฬา 

สนามกีฬา - - - - 20,000,000 1 แห่ง ประชาชน เยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรง และ
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

2. ก่อสร้างระบบประปาสนามกีฬา   เพื่อก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคใน
สนามกีฬา 

ระบบประปาในสนาม
กีฬา 

- - - - 700,000 1 แห่ง สนามกีฬามีระบบ
สาธารณูปโภคพร้อม
ใช้ในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ในด้านกีฬาและ
การดูแลสถานท่ี 

กอง
การศึกษาฯ 

3. ก่อสร้างลานกีฬาต าบลไชยราช เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในพื้นท่ีมี
สุขภาพแข็งแรง 

ลานกีฬา - - - - 1,000,000 1 แห่ง/ปี ประชาชน เยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 
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                                   แบบ ผ. ๐๒/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วดั
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ่อกบ – เขาวงศ์  
หมู่ท่ี 1 บ้านไชยราช   

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 572 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

5,200,000 - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายเพชรเกษม – บ่อกบ  
หมู่ท่ี 1 บ้านไชยราช   

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 800 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

7,000,000 2,852,000 2,852,000 2,852,000 2,852,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

3. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายช่องสามแก้ว  
หมู่ท่ี 2 บ้านคอกอ้ายเผือก   

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 715 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาว 
ของถนน 

 

ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
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                                   แบบ ผ. ๐๒/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสรา้งความโดดเด่นด้านการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสรา้งนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วดั
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน

ที่
รับผดิชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายหินเทิน – เขานก 
หมู่ท่ี 2 บ้านคอกอ้ายเผือก 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,600 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

5,600,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมีการคมนาคมท่ี
สะดวก ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายโปร่งเตย – เขาไผ่ 
หมู่ท่ี 2 บ้านคอกอ้ายเผือก 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

7,000,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมีการคมนาคมท่ี
สะดวก ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล. สาย 
เนินสวรรค์ – โปร่งตะเคียน  
หมู่ท่ี 3 บ้านบางเจริญ 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 2,770 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

9,600,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมีการคมนาคมท่ี
สะดวก ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทองอินทร์ – บางเจริญ 
หมู่ท่ี 3 บ้านบางเจริญ 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 2,850 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

10,000,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมีการคมนาคมท่ี
สะดวก ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
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                                    แบบ ผ. ๐๒/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสรา้งความโดดเด่นด้านการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสรา้งนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วดั
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบางเจริญ ซอย 2  
หมู่ท่ี 3 บ้านบางเจริญ 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,285 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ความยาว
ของถนน 

 

ประชาชนมีการคมนาคมท่ี
สะดวก ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายหุบกระพงษ์ หมู่ท่ี 
4 บ้านทองอินทร์  
 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 850 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

12,000,000 - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีการคมนาคมท่ี
สะดวก ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทองอินทร์ –  
ช่องตาดี หมู่ท่ี 4  
บ้านทองอินทร์  

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 850 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

7,100,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความยาว
ของถนน 

 

ประชาชนมีการคมนาคมท่ี
สะดวก ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน คสล. 
สาย รพช. – แป๊ะอ้อย 
หมู่ท่ี 5  บ้านหนองหิน 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

3,500,000 - - - - ความยาว
ของถนน 

 

ประชาชนมีการคมนาคมท่ี
สะดวก ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 



 

๒๐๑ 

 

แ
บ
บ
 
ผ
.
 
๐
๒ 

 

                       แบบ ผ. ๐๒/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสรา้งความโดดเด่นด้านการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เสริมสรา้งนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
และยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วดั
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนน คสล. สาย 
ศาลแม่ชี – โรงเรียนบ้าน 
ไชยราช  หมู่ท่ี 5   
บ้านหนองหิน 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

3,500,000 - - - - ความยาว
ของถนน 

 

ประชาชนมีการคมนาคม
ท่ีสะดวก ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายเขานก – หินเทิน  
หมู่ท่ี 6 บ้านหมากผู้ 
 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

6,600,000 - - - - ความยาว
ของถนน 

 

ประชาชนมีการคมนาคม
ท่ีสะดวก ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนน คสล. 
สาย รพช. – ยายแม้น 
หมู่ท่ี 6 บ้านหมากผู้ 
 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

7,000,000 - - - - ความยาว
ของถนน 

 

ประชาชนมีการคมนาคม
ท่ีสะดวก ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงระบบประปา  
สระน้ าหนองหิน หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองหิน  
(ริมถนนเพชรเกษม) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอตลอดท้ังปี 

เปลี่ยนท่อประปา ม.5 
สระน้ าหนองหิน  
ขนาด 4 น้ิว  
ระยะทาง 4,000 ม. 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 แห่ง 
 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคและใช้ทางการ
เกษตรเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 



 

๒๐๒ 

 

  แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหลง่ที่มา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
 

จัดซื้อโต๊ะส านักงาน
(เหล็ก) ขนาด ๕ ฟุต 
พร้อมกระจก  
จ านวน 1  ตัว 

- - 1๐,๐๐๐ - - ส านักงาน
ปลัด 

๒ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

จัดซื้อเก้าอี้ ส านักงาน 
จ านวน 1 ตัว 

- - 3,๐๐๐ - - ส านักงาน
ปลัด 

๓ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
 

จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค ์
สแตนเลส   
จ านวน 10 ตัว 

- - 38,000 - - ส านักงาน
ปลัด 

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

จัดซื้อโต๊ะประชุม พร้อม
เก้าอ้ีประชุม  
จ านวน 1 ชุด 

- - 65,000 - - ส านักงาน
ปลัด 

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

จัดซื้อ 
เครื่องคอมพิวเตอร ์
จ านวน 6 เครื่อง 

- - 60,000 60,000 60,000 ส านักงาน
ปลัด 

 
  



 

๒๐๓ 

 

  แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหลง่ที่มา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง 

- - 25,000 - - ส านักงาน
ปลัด 

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 
 

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED สี  
จ านวน 3 เครื่อง 

- - 10,000 10,000 10,000 ส านักงาน
ปลัด 

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 

จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 11 เครื่อง 

- - 17,500 5,000 5,000 ส านักงาน
ปลัด 

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 

จัดซื้อเคร่ืองสแกนเนอร์  
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 4,000 - - ส านักงาน
ปลัด 

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน 
4 ตู้ 

- 20,000 - - - ส านักงาน
ปลัด 

 

 



 

๒๐๔ 

 

 
  แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหลง่ที่มา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
ชนิดกระจกบานเลื่อน  
ขนาด 4 ฟุต  จ านวน 
6 ตู้ 

- - 10,000 10,000 10,000 กองคลัง 

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
ชนิดกระจกบานเลื่อน 
ขนาด 6 ฟุต  จ านวน 
6 ตู้ 

- - 25,000 25,000 25,000 กองคลัง 

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 
 

จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  จ านวน 
6 เครื่อง 

- - 60,000 60,000 60,000 กองคลัง 

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า ชนิด 
Network  จ านวน 3 
เครื่อง 

- - 9,000 9,000 9,000 กองคลัง 

 



 

๒๐๕ 

 

 
  แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหลง่ที่มา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ใบ
แจ้งหนี้แบบพกพา 
(Print Mobile)  
จ านวน 3 เครื่อง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 กองคลัง 

16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 
 

จัดซื้อเคร่ือง
สแกนเนอร์  จ านวน 
1 เครื่อง 

- 4,000 4,000 - - กองคลัง 

17 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 
 

จัดซื้อเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า  จ านวน 6 
เครื่อง 

- 2,500 5,000 5,000 5,000 กองคลัง 

18 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน  จ านวน 
3 เครื่อง 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 กองคลัง 

รวม - 66,500 385,500 224,000 224,๐๐๐ - 



 

๒๐๖ 

 

 
 แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหลง่ที่มา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอี้ ส านักงาน 
จ านวน 1 ตัว 

- - 3,000 - 
 

- กอง
การศึกษาฯ 

2 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะส านักงาน 
(เหล็ก) ขนาด 4 ฟุต 
พร้อมกระจก จ านวน 
1  ตัว 

- - 6,000 - - กอง
การศึกษาฯ 

3 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 

จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  จ านวน 
3 เครื่อง 

- - 30,000 30,000 30,000 กอง
การศึกษาฯ 

4 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 

จัดซื้อเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า  จ านวน 3 
เครื่อง 

- - 2,500 2,500 2,500 กอง
การศึกษาฯ 

รวม - - 41,500 32,500 32,500 - 

 
 
 



 

๒๐๗ 

 

 
 แบบ ผ. ๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหลง่ที่มา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนดิ
กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 
ฟุต  จ านวน 1 ตู ้

- - 12,000 - 
 

- กอง
สาธารณสุขฯ 

2 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 
6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสบูไมต่่ ากวา่ 
6,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สงูสุดไม่ต่ ากว่า 
170 กิโลวตัต์ แบบอัดทา้ย  
จ านวน 1 คัน 

- - 2,400,000 - - กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม - - 2,412,000 - - - 

 
 

 
  



 

๒๐๘ 

 

 ส่วนที่ ๔  
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู่การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 



 

๒๐๙ 

 

คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
๓.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 60 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

๒๑๐ 

 

 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 

(๕) 

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

(๕) 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 



 

๒๑๑ 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

๒๐ 
(๓) 

 

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

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

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

(๓)  

 
 
 
 
 



 

๒๑๒ 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit  
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 



 

๒๑๓ 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 
  



 

๒๑๔ 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  



 

๒๑๕ 

 

  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน  
หลักประชารัฐ 

๑๐  



 

๒๑๖ 

 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๕. โครงการ
พัฒนา 
๕.๑ ความ
ชัดเจนของ 
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน  
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความชัดเจน
น าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ 
ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



 

๒๑๗ 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

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

(๕)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

 
 
 
 
 



 

๒๑๘ 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

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

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

(๕)  

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

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๑๙ 

 

 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
   

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

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

โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

  
     

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 



 

๒๒๐ 

 

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในภาพรวม   
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
  

 
  



 

๒๒๑ 

 

 
 
 
ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะ
พัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment)  
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  

องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถ
ในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้องค์กรพัฒนา 
เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อม
ที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 

หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท 
เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้ง
ผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจ
การปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะ
ปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ 
อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 



 

๒๒๒ 

 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่ง
ในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่
ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่น
นั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 

เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ
ปัญหาอ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องใน
สิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกัน
หนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการ
แจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่ง
อาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลา
ของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึง
แห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 

ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละ
พ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บาง
พ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติย
ภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาด
ความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

 



 

๒๒๓ 

 

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้อง
เข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุค
ปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่
ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่
กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 

ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสาร
บรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทาง
อินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การที่เปลีย่นแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
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