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      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐)   

__________________________ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ –  พ.ศ.๒๕๗๐) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔ ๘  แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)     

บัดน้ี   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 
๒๕๖๖ –  พ.ศ.๒๕๗๐) แล้ว ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบล
พิมาน  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ –  พ.ศ.๒๕๗๐)  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบล
พิมานต่อไป   

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่    14  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 

      
(นายบัญชา   ศรีชาหลวง) 

                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพมิาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

คำนำ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภารกิจในการปฏิบัติงานเพื่ อคุณภาพชีวิตของประชาชน                 
ในท้องถ่ินและการพัฒนาท้องถ่ินโดยส่วนรวม  ดังนั้น  ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและ                
มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถ่ินและชุมชนในเขตตำบลพิมาน  โดยรวมการปฏิบัติงานจะส่งผล
โดยตรงต่อการให้บริการประชาชน  และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน                
จึงได้มีนโยบายที่จะพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของการบริหารราชการ   รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการทำงาน    

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 25๖6 – พ.ศ.2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน              
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้สามารถที่จะปฏิบัติงานและให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่อย่า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   โดยการบูรณาการข้อมูลจากการประชาคมหมู่บ้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครพนม นโยบายของ              
คณะผู้บริหารท้องถ่ิน และได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานพร้อมศักยภาพของตำบลพิมาน  เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาท้องถ่ิน   เนื่องจากการวางแผนพัฒนาเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานโดยมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจำกัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด ดังนั้น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะทำให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชนในท้องถ่ินและชุมชนขององค์กร 

  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  จึงขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการ
สนับสนุน ประชาคมท้องถ่ิน ประชาคมระดับตำบล ประชาชนทั่วไป  หน่วยงานต่างๆ และผู้บริหารท้องถ่ิน              
ที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  ที่ช่วยกลั่นกรองแผนงานอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.25๖6 – พ.ศ.2570)  ในครั้งนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 25๖6 – พ.ศ.2570)           
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  จะสามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน            
ในเขตตำบลพิมานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) 

ส่วนที่  ๑ 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน 
 

๑. ด้านกายภาพ 
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้าน   

  องค์การบริหารส่วนต าบลพิมานตั้งอยู่  หมู่ที่  ๓  บ้านพิมาน  ต าบลพิมาน  อ าเภอนาแก  
จังหวัดนครพนม  ซ่ึงห่างจากอ าเภอนาแกประมาณ  ๗  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ   
๗๐ กิโลเมตร 

 
 ๑.๒ สภาพภูมิประเทศ 

   องค์การบริหารสว่นต าบลพิมานมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๓๑,๒๘๗  ไร่  (๕๐.๐๖ ตารางกิโลเมตร)   
พ้ืนทีม่ีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ    เป็นที่ราบลุ่ม  และเป็นที่ภูเขาส่วนใหญ่จะมีพ้ืนที่ติดกับเทือกเขาภูพาน 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ จรดเขตต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก และต าบลท่าลาด  อ าเภอเรณูนคร 
  ทิศใต้  จรดเขตต าบลดงหลวง  อ าเภอดงหลวง    จังหวัดมุกดาหาร 
  ทิศตะวันออก จรดเขตต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก 
  ทิศตะวันตก จรดเขตต าบลนาแก  อ าเภอนาแก 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
       ลักษณะทั่วไป  ต าบลพิมาน  มีลักษณะภูมิอากาศ ๓ ฤดู คือ   
  - ฤดูร้อน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม   
  - ฤดูฝน  เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม 
  - ฤดูหนาว   เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  
    

 ๑.4 ลักษณะของดินแหล่งน้ า 
  ดิน  ลักษณะของดินส่วนมากเป็นดินร่วนปนทราย พ้ืนที่ส่วนใหญ่  ใช้ในการท าเกษตรกรรม 

และใช้เป็นที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ซึ่งตัดถนนสายหลักใช้ในการประกอบการพาณิชยกรรม                     

  แหล่งน้ า  
1. อ่างเก็บน้ า จ านวน   2 แห่ง 
2. หนอง    จ านวน   2  แห่ง 
3. ล าห้วย    จ านวน   3  แห่ง 
และแหล่งน้ าขนาดเล็กธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้าน  
 

๒. ด้านการเมือง /การปกครอง 
๒.๑ เขตการปกครอง    ต าบลพิมานแบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน  ซึ่งมีทั้งฝ่ายท้องที่และท้องถิ่น  ดังนี้ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน   
 1.  คณะผู้บริหารท้องถิ่น / สมาชิกสภาท้องถิ่น / พนักงานส่วนท้องถิ่น / ลูกจ้าง 

2.  ฝ่ายบริหาร    จ านวน    ๔ คน  
3.  ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   ๑7 คน  
4.  พนักงานส่วนต าบล   จ านวน    ๑5 คน 
5.  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน   ๑๑ คน 
     ข้อมูล :  ณ  วันที่ 9  เมษายน 2564 
   

คณะผู้บริหารท้องถิ่น  จ านวน ๔ คน ดังนี้ 
 1)  นายบัญชา  ศรีชาหลวง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน 
 2)  นายสมพูน  ตันสมรส   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน 
 3)  นายพีระพงษ์  เหง้าบุตร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน 
 4)  นางสาวจิตรนภา  ภานุภคัโภคิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน  

 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) 

สมาชิกสภาท้องถิ่น  จ านวน  ๑7  คน  ดังนี ้ 
1)  ร้อยตรีสายันต์   เชื้อกุณะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน 
2)  นายวิระวงค์    ทองไทย    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน 
3)  นายพิทยา   วงค์เทวราช  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน 
4)  นายจ านงค์  วงค์วิวงค์   สมาชิกสภาฯ (ม.2)    
5)  นายปิดตา   วงค์ขะวงค์  สมาชิกสภาฯ (ม.2) 
6)  นายยงยุทธ   ไชยตันเทือก  สมาชิกสภาฯ (ม.3) 
7)  นายสมศักดิ์   ส าปันโณ  สมาชิกสภาฯ (ม.4) 
8)  นายสายัน   ยะตะโคตร  สมาชิกสภาฯ (ม.๕) 
9)  นายทวีศักดิ์   บัวทองจันทร์  สมาชิกสภาฯ (ม.5) 
10)  นายประไมล์  จันทร์แก้ว  สมาชิกสภาฯ (ม.6) 
11)  นายจันไทย  วงค์ชาชม  สมาชิกสภาฯ (ม.6) 
12)  นายสมบัติ  วงค์จันดี  สมาชิกสภาฯ (ม.7) 
13)  นายทอมสันต์  วงค์ตาท า  สมาชิกสภาฯ (ม.8) 
14)  นายปราณี  วงค์อุคะ  สมาชิกสภาฯ (ม.8) 
15)  นายซง   วงค์ชาชม   สมาชิกสภาฯ (ม.9) 
16)  นายส ารอง   พลช านิ  สมาชิกสภาฯ (ม.10) 
17)  นายนภารัตน์  ปิยะราช  สมาชิกสภาฯ (ม.10) 
 

ข้อมูลผู้น าท้องที่  (ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน) 
 ๑. นายไพฑูรย์ ตาริชัย     ก านันต าบลพิมาน บ้านแสงสว่าง 

 ๒. นางสาวนารวม   หลวงท าเม     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านพิมาน    
  ๓. นายค าฟอง    พ่ออามาตย์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านปากบัง    

 ๔. นางรนา  วงค์หนายโกฏ    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านพิมาน  
 ๕. นายปราศรัย   วงค์แสนไชย      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านจอมมณี    
 6. นายศักดิ์ดา   ปัญญาพ่อ     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  บ้านดอนพัฒนา   
 7. นางสาวขวัญจิตร์   วงค์หลวงอุด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7    บ้านสุขเกษม     
 8. นายเสด็จ    วงค์แสนไชย     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8   บ้านพิมานท่า   
 9. นายยันชัย   วงค์กระโซ่  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านดงน้อย     
 10. นางสมพงษ์  วงค์ตาเทพ       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านคลองเจริญ       
 11. นางยุพา  พิละมาตย์          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านสุขเกษม   
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 ๓. ประชากร 
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 พิมาน 239 236 475 143 
2 ปากบัง 389 429 818 210 
3 พิมาน 239 304 543 170 
4 จอมมณี 421 453 874 251 
5 แสงสว่าง 294 322 616 175 
6 ดอนพัฒนา 267 284 551 194 
7 สุขเกษม 247 250 497 179 
8 พิมานท่า 248 284 532 160 
9 ดงน้อย 301 293 594 186 

10 คลองเจริญ 180 182 362 104 
11 สุขเกษม 178 192 370 110 

รวม 3,003 3,229 6,232 1,882 
: ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอนาแก  ณ  วันที่ 8 เมษายน 2564 
 

 
ข้อมูลช่วงอายปุระชากร 

ต าบลพิมาน 
ล าดับ 

ที ่
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

1 1 เดือน -  9 เดือน  16 32 48 
2 1 ปี  - 2 ปี 63 42 105 
3 3 ปี – 5 ป ี 91 82 173 
4 6 ปี – 12 ป ี 238 270 508 
5 13 ปี – 17 ปี 208 201 409 
6 18 ปี – 24 ปี 283 279 562 
7 25 ปี – 30 ปี 279 287 584 
8 31 ปี – 36 ปี 246 257 503 
9 37 ปี – 49 ปี 684 766 1450 

10 50 ปี- 59 ปี 469 529 998 
11 60 ปี  ขึ้นไป 406 483 889 

รวมทั้งสิ้น 3,001 3,228 6,229 
      ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอนาแก  ณ  เดือน มีนาคม 2564 
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๔.  สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา     

       โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน   6  แห่ง 
โรงเรียนผู้สูงอายุ    จ านวน    1  แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  จ านวน    4  แห่ง   

    ห้องสมุดประชาชน / ศูนย์การศึกษาชุมชน  จ านวน   1  แห่ง 
 

4.๒. สาธารณสุข 
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน    ๒   แห่ง 
          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพิมาน 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงน้อย 
    ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน  จ านวน    ๑1  แห่ง 
    หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  จ านวน      ๑  หน่วย 
 

๔.๓  การสังคมสงเคราะห์    
  1. ชมรมคนรักพิมาน   จ านวน  1   กลุ่ม 
  2. กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพิมาน จ านวน   1   กองทุน  
  3. ชมรมผู้สูงอายุ    จ านวน   1   กลุ่ม 
 

4.4  การจัดสวัสดิการสังคม 
  1. ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ  จ านวน  815  คน 
  2. ผู้พิการที่ได้เบี้ยยังชีพ   จ านวน  188 คน 
  3. ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ  จ านวน      5 คน 
  4. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ได้รับการดูแล จ านวน   149 คน 
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รายละเอียดผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวนผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยติดบ้าน
ติดเตียงที่ได้รับ

การดูแล  
(คน) 

หมายเหตุ  ผู้พิการ 
 (คน) 

ผู้สูงอายุ  
(คน) 

ผู้ป่วยเอดส์ 
 (คน) 

1 พิมาน 11 82 - 13  
2 ปากบัง 30 89 - 15  
3 พิมาน 27 75 - 17  
4 จอมมณี 19 113 - 18  
5 แสงสว่าง 19 88 - 11  
6 ดอนพัฒนา 12 55 - 16  
7 สุขเกษม 22 76 - 12  
8 พิมานท่า 22 63 - 14  
9 ดงน้อย 14 53 - 12  

10 คลองเจริญ 10 30 - 10  
11 สุขเกษม 3 33 - 11  

 ผู้ป่วยเอดส์ - - 5 -  
รวม 188 815 5 149  

    : ข้อมูลจากกองสวัสดิการสังคม อบต.พิมาน   ณ  วันที่  8  เมษายน  2564 
 
๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1 การคมนาคม  
  ถนนสายหลักการคมนาคม  คือ 

   -  ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 (สกลนคร – บ้านต้อง) 
-  ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2104 (ถนนเปรมพัฒนา ช่วงบ้านจอมมณี – ดงหลวง)      

  ในเขตพ้ืนที่ต าบลพิมาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพิมานได้จัดสรรงบประมาณ และ         
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตในพ้ืนที่           
เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก 

๕.๒ การไฟฟ้า  
- มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จ านวน   1,828   ครัวเรือน    คิดเป็นร้อยละ   97 
- หน่วยงานเจ้าของไฟฟ้า   คือ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- ไฟฟ้าสาธารณะ   จ านวน 356 จุด    ครอบคลุมถนน   180  สาย 
ทุกหลังคาเรือน  ที่อยู่ในชุมชนในหมู่บ้าน  นั้นจะมีไฟฟ้า  ใช้ทุกครัวเรือน  แต่ยังมีบางครัวเรือน  

ที่ปลูกบ้านห่างไกลชุมชน  เช่นปลูกบ้านตามไร่  นา  ซึ่งไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงและองค์การบริหารส่วนต าบลพิมานได้
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  ตลอดจนได้อุดหนุนงบประมาณให้เพ่ือด าเนินการ
ในบางหมู่บ้านตามความจ าเป็นเร่งด่วนและปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน 
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5.3 การประปาหมู่บ้าน 
 1. มีครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา    จ านวน    286     ครัวเรือน 
    หน่วยงานเจ้าของประปา   คือ    การประปาส่วนภูมิภาค 
    ปริมาณน้ าที่ใช้    129   ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 2. ประปาหมู่บ้าน  จ านวน   2  จุด (หมู่ 6, หมู่ 11)   มีครัวเรือนที่ใช้น้ า   99   ครัวเรือน 
              หน่วยงานเจ้าของประปา   คือ    อบต.พิมาน 
     ปริมาณน้ าที่ใช้    40  ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 3. ประปาหมู่บ้าน  จ านวน   20  จุด (10 หมู่บ้านยกเว้นหมู่ 11)   
               มีครัวเรือนที่ใช้น้ า   1,722   ครัวเรือน 
               หน่วยงานเจ้าของประปา   คือ   หมู่บ้าน 

        ปริมาณน้ าที่ใช้     200   ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 ทุกหมู่บ้านมีระบบประปาหมู่บ้าน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ

การอ านวยความสะดวกในเรื่องน้ าเพ่ือการอุปโภคในครัวเรือน  ซึ่งในทุกหมู่บ้านจะมีระบบประปาของหมู่บ้าน
ซึ่งสมาชิกในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นสมาชิกผู้ใช้น้ าประปา  และบางครัวเรือนพ่ึงตนเองโดยการขุดเจาะบ่อน้ าใช้ใน
ครัวเรือน  ในห้วงฤดูฝนการให้บริการน้ าประปามีความเพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน  แต่ในห้วงฤดู
แล้งบางหมู่บ้านน้ าประปาก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  องค์การบริหารส่วนต าบลพิมานก็ได้หาทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวเพ่ือบริการประชาชนในพื้นท่ีให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ  ซึ่งในบาง
หมู่บ้านองค์การบริหารส่วนต าบลพิมานได้โอนกิจการระบบประปาหมู่บ้านให้กับชุมชนบริหารจัดการเอง 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณูปโภคในชุมชน
ของตนเอง 

 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

ข้อมูลการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
ต าบลพิมาน 

ล าดับ 
ที ่

อาชีพ 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
หมายเหตุ 

1 ท านา 1,418  
2 ท าไร่ 19 ถั่วลิสง,มันส าปะหลัง 
3 ท าสวน 378 ยางพารา 
4  เลี้ยงสัตว ์ -  
5 ประมง -  
6 พืชผัก 45 พริก,แคนตาลูป 

ข้อมูลจากเกษตรอ าเภอนาแก   วันที่  9 เมษายน 2564 
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ข้อมูลพื้นที่การท าเกษตร 
ต าบลพิมาน 

ล าดับ 
ที ่

ขนาดพื้นที่ 
จ านวน 

(ไร่) 
หมายเหตุ 

1 ยางพารา 6,364.34  
2 นาข้าว 12,885.30  
3  มันส าปะหลัง 10.5  
4 ถั่วลิสง 35.07  
5 พืชผัก 117.5  

ข้อมูลจากเกษตรอ าเภอนาแก   วันที่  9 เมษายน 2564 
 

   ประชาชนชาวต าบลพิมานประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  คือ  การท านา ส่วนใหญ่จะ
เป็นนาปีซึ่งเป็นการเกษตรน้ าฝนตามฤดูกาล การปลูกยางพาราเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ประชาชนต าบลพิมานได้ยึด
เป็นอาชีพ  หลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร  บางหมู่บ้านหรือบางครัวเรือนจะปลูกพืชไร่ เช่น  ถั่วลิสง  
ข้าวโพด  แตงโม  พริก (ขายเมล็ด)  ดอกไม้ พืชผักส่วนครัวต่างๆ เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  และบางครัวเรือนก็
จะประกอบอาชีพเสริม เช่น การก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป   

 
6.๒  การปศุสัตว์ 
 การปศุสัตว์  จ านวนครัวเรือนในภาคปศุสัตว์  

ก. เลี้ยงโค                 จ านวน    108  ครัวเรือน 
ข. เลี้ยงกระบือ  จ านวน    150  ครัวเรือน 
ค. เลี้ยงสุกร  จ านวน        3  ครัวเรือน 
ง. เลี้ยงไก่  จ านวน    180  ครัวเรือน 
จ. เลี้ยงเป็ด  จ านวน      64  ครัวเรือน 

6.๓  การบริการ 
  การให้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน จะเป็นลักษณะสถานบริการประเภทที่

พักโฮมสเตย์  และโรงแรม  ดังนี้ 
๑) โฮมสเตย์   จ านวน    67    แห่ง   จ านวน   70   ห้อง 

  ๒)  โรงแรม/ที่พัก     จ านวน   3  แห่ง 
   2.1 นาแกสวีทโฮม  (บ้านจอมมณี)  จ านวน     6   ห้อง 
   2.2 บ้านสวนรีสอร์ท      จ านวน   10  ห้อง 
   2.3 ภูพานน้อย                 จ านวน   11  ห้อง      
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6.๔  การท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน  เช่น 
1. อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย   ปริมาณนักท่องเที่ยวประมาณ 300 คน/เดือน 
    อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อยตั้งอยู่ที่บ้านดอนพัฒนา  ต าบลพิมาน  บริเวณหลัง

เขาภูพานน้อยติดถนนเปรมพัฒนาสายดงหลวง - จอมมณี  ติดเขตอ าเภอดงหลวง  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี                   
พ.ศ. ๒๕๔๓  เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๓  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้ทรงเสด็จ             
เปิดอนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย  ซึ่งเป็นที่ปลาบปลื้มของราษฎรชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง
อย่างหาที่สุดไม่ได้  และในบริเวณรอบอนุสรณ์สถานฯ  ทางด้านทิศเหนือจะเป็นที่ฐานปฏิบัติการทหารพรานที่  ๒๒  เดิม  
และมีอ่างเก็บน้ าบ้านดอนพัฒนา  ที่สวยงามตามธรรมชาติ  และบริเวณรอบอนุสรณ์สถานฯ องค์การบริหารส่วน
ต าบลพิมานได้ขอใช้พ้ืนที่(ป่าไม้) จ านวน  ๕๑๕  ไร่  เพ่ือเป็นที่สาธารณะและจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และเชิงประวัติศาสตร์ มีการจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน มีนโยบายที่จะพัฒนาให้อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของจังหวัดนครพนม  นอกจากนั้น ในปัจจุบันนอกจากอนุสรณ์
สถานแห่งความสงบ ซึ่งมีสถานที่พักการจัดฝึกอบรม กิจกรรมเข้าค่ายต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบลพิมานยัง
ได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน  ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีหลายๆ หน่วยงานเข้ามาใช้บริการ และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิมานจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนี้ให้เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไป 

2. วัดศรีชมชื่น  ปัจจุบันพระองค์แสนและกลองอีลายก็ประดิษฐ์สถานอยู่ที่วัดศรีชมชื่น              
บ้านพิมานหมู่ที่ ๓ ต าบลพิมาน  อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  ที่มาของต าบลพิมาน ตามค าเล่าขานนั้น 
พระองค์แสนพร้อมกลองอีลายมีต านานเล่าขานกันมาว่าเป็นของศักดิ์สิทธ์มาก ในสมัยการสู้รบจะต้องใช้หอก 
ดาบเข้าห้ าหั่นกันโดยมีฆ้องกลองประโคมเป็นการศึก ดังนั้นถ้าใครได้มีโอกาสได้กราบพระองค์แสนแล้วออกสู้รบ
จะปลอดภัยกลับมาทุกครั้งไป โดยเฉพาะถ้าออกศึกเอากลองอีลายไปด้วยจะชนะศึกกลับมาทุกครั้งไป การตั้งถิ่น
ฐานในบ้านพิมานท่านั้นมีอุปสรรค์ในการครองชีพคือฤดูฝนน้ าจะท่วมจึงอพยพขึ้นมาอยู่ที่บ้านพิมานปัจจุบัน  
ในการอพยพนั้นได้อัญเชิญพระองค์แสนและกลองอีลายมาด้วย  ขณะที่ เดินใกล้ถึงวัดศรีชมชื่นนั้น                   
ได้เกิดปรากฏการณ์ขึ้นคือแดดร้อนจัดทั่วบริเวณทั้งๆ ที่ตรงนั้นเป็นป่าทึบจนไม่สามารถเดินทางต่อไปไหว              
ซึ่งที่ตรงนั้นได้มีต้นไม้ต้นหนึ่งที่แผ่กิ่งก้านสาขามีร่มเงาผู้คนจึงเข้าไปอาศัยอยู่ไต้ต้นไม้นั้น  ผู้เป็นหัวหน้าจึงท า
การบริกรรมทางไสยศาสตร์ว่า  ถ้าหากพระองค์แสนและกลองอีลายจะประดิษฐ์สถานอยู่บริเวณนี้  และ
ลูกหลานได้อาศัยอยู่บริเวณนี้จะอยู่เย็นเป็นสุข  สมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณธัญญาหาร  พอพูดเสร็จเหตุการณ์ต่างๆ  
จึงกลับเข้าสู่ปกตแิละได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงนั้นและเรียกชื่อบ้านว่า" บ้านพิมาน"  ตามชื่อต้นไม้ที่ได้หลบแดด และ
อนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลพิมานจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

3. สวนสาธารณะหนองป่าช้า  ปัจจุบันได้งบประมาณจากจังหวัดนครพนมในการปรับปรุง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหนองป่าช้า  เพ่ือให้เป็นสถานที่ออกก าลังกายส าหรับกลุ่มคนรักสุขภาพ                
กลุ่มเยาวชนในการท ากิจกรรมกลางแจ้งและประชาชนทั่วไปใช้เป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ   และอนาคตจะ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจุดเด่นของสวนสาธารณะหนองป่าช้ามีน้ าล้อมรอบพ้ืนที่  ซึ่งเป็นสถานที่
ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 
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6.๕ อุตสาหกรรม 
 1. บริษัทนครพนมบีพ(ไทยแลนด์)จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทจ าหน่ายเนื้อโคขุนที่มีอยู่ในพ้ืนที่(บ้านคลองเจริญ) 
 2. บริษัทกรเดชนาแก จ ากัด   (บ้านจอมมณี) 

6.๖ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 

 ร้านค้าขายของช า    จ านวน    36 ร้าน 
 ร้านอาหาร     จ านวน     20   ร้าน 
 โรงน้ าดื่ม     จ านวน      3 แห่ง 
 สถานบริการที่มีการให้บริการสุรา อาหาร  จ านวน     2 ร้าน 
 สถานบริการร้านเสริมสวย     จ านวน      7    ร้าน 

กลุ่มอาชีพในต าบล 
กลุ่มอาชีพในต าบลพิมาน    จ านวน  35  กลุ่ม    ดังนี้ 

  ๑. กลุ่มอาชีพ (ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก อบต.)  จ านวน    13  กลุ่ม   
  1) กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านพิมาน ม. 1 8) กลุ่มเลี้ยงโคบ้านพิมาน 
  2) กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านพิมาน ม. 3 9) กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านแสงสว่าง   
  3) กลุ่มเลี้ยงโคบ้านสุขเกษม  10) กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพิมานท่า 
  4) กลุ่มเลี้ยงโคพ้ืนเมืองบ้านดงน้อย 11) กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พ้ืนเมือง ม.10 
  5) กลุ่มเย็บผ้าบ้านแสงสว่าง  12) กลุ่มปุ๋ยอัดเม็ดต าบลพิมาน   
  6) กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา 1๓) กลุ่มขนมจีนบ้านสุขเกษม 
  7) กลุ่มเลี้ยงหมูบ้านปากบัง   

๒. กลุ่มออมทรัพย์   จ านวน  10  กลุ่ม 
๓. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน   จ านวน  10  กลุ่ม 
๔. สถาบันการเงินชุมชน (ม.3, ม.7) จ านวน    2  แห่ง 
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๗. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

  ประชาชนต าบลพิมานส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 ของจ านวนประชากรทั้งหมด
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน  มี 
  วัด             8   แห่ง 
  ส านักสงฆ ์   4   แห่ง 

7.2 งานประเพณีและงานประจ าปี 
  เดือนอ้าย บุญเข้ากรรม 
  เดือนยี่  บุญคูณลาน (บุญกองข้าว) 
  เดือนสาม บุญข้าวจี่ 
  เดือนสี่  บุญผะเหวด 
  เดือนห้า  งานสงกรานต์ 
  เดือนหก  บุญบั้งไฟ 
  เดือนเจ็ด บุญซ าฮะ 
  เดือนแปด  บุญเข้าพรรษา 
  เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน 
  เดือนสิบ  บุญข้าวสาก 
  เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา  แข่งเรือ ไหลเรือไฟ 
  เดือนสิบสอง บุญกฐิน 

7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ต าบลพิมานมีภูมิปัญญาที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษมากมาย เช่น  ภูมิปัญญาการจักสาน           
ทุกประเภท  การท านา  ดนตรีพ้ืนบ้าน  การฟ้อนร า  การท าบั้งไฟ  การเย็บผ้าด้วยมือ  การท าพานบายศรี  
การท าไม้ไผ่ประดิษฐ์ การทอเสื่อด้วยต้นกก ต้นผือ การทอผ้าพื้นเมือง ฯลฯ  

ภาษาถิ่น 
  ต าบลพมิานมีภาษาท้องถิ่นคือภาษาผู้ไท 
 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
    ผลิตภัณฑ์ต าบลพิมาน  ได้แก่ ผ้าเย็บมือ ผ้าย้อมครามและย้อมจากเปลือกไม้ ตะกร้าพลาสติก  
/ตะกร้าสานจากไม้ไผ่  / ข้าวกล้องงอก/ ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก /ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก ต้นไหล /           
พวงหรีดและดอกไม้จันทน์จากหญ้าแฝก เป็นต้น 
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๘. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.1 แหล่งน้ า 

แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลพิมานมีดังนี้ 
๑)  ล าห้วยสายนา  เป็นล าห้วยที่เกิดจากเขาภูพานไหลผ่านพ้ืนที่ต าบลพิมานจรดล าน้ าก่ า    

ล าห้วยสายนานับว่ามีความส าคัญต่อการท านาปลูกข้าวของต าบลพิมานอย่างยิ่ง 
๒)  ล าห้วยม่วง  เป็นล าห้วยที่มีขนาดใหญ่กว่าล าห้วยสายนา  เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่าง

ต าบลสีชมพูกับต าบลพิมานซึ่งกรมชลประทานได้ก่อสร้างฝายน้ าล้นขนาดกว้าง ๒๕ เมตรสันฝายสูง ๒.๕ เมตร  
นับเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญต่อการเกษตรทั้งสองต าบล 

๓)  ล าห้วยยาง  เป็นล าห้วยที่มีขนาดใหญ่กว่าล าห้วยม่วง  เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างต าบล
นาแกกับต าบลพิมาน ล าห้วยยางนับว่ามีความส าคัญต่อการเกษตรของทั้งสองต าบล 

๔)  หนองป่าช้า  เป็นหนองน้ าขนาดใหญ่  ปริมาตรน้ าที่กักเก็บได้สามารถใช้ในการเกษตรกรรม
ได้ตลอดปี นับว่าเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญต่อต าบลพิมานอย่างยิ่งและเป็นสถานที่ตั้งส านักงาน อบต.พิมาน 

๕) หนองเอือด เป็นหนองน้ าที่ประชาชนบ้านพิมาน หมู่ที่ ๑ , บ้านพิมานท่า หมู่ที่ ๘,         
บ้านปากบัง หมู่ที่ ๒  และประชาชนต าบลสีชมพู  ให้หล่อเลี้ยงชีพจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน 

๖) อ่างเก็บน้ าบ้านดงน้อย  เป็นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่ส่งผลให้ประชาชนต าบลพิมานได้มีน้ า
เพ่ือการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง 

๗) อ่างเก็บน้ าบ้านดอนพัฒนา  เป็นอ่างเก็บน้ าที่ให้ประชาชนบ้านดอนพัฒนา  บ้านดงน้อย 
ได้ใช้ประโยชน์ทั้งด้านเกษตรกรรมและการอุปโภคในครัวเรือน 

๘)  แหล่งน้ าขนาดเล็กธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้าน 

 
8.2 ป่าไม้และภูเขา  

องค์การบริหารส่วนต าบลพิมานมีพ้ืนที่ป่าดังนี้ 
1. ป่าภูพาน  มีพ้ืนที่ประมาณ  515  ไร่  เป็นพ้ืนที่เทือกเขาภูพาน  ซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณ

และป่าเต็งรัง  พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ าของพ้ืนที่ ทั้งยังเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิมานได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นประจ าทุกปี เช่น  กิจกรรม
ปลูกป่า  การท าฝายชะลอน้ า  การท าแนวป้องกันไฟป่าเป็นต้น   

2. ป่าดอนนายาง  มีพ้ืนที่ประมาณ  36  ไร่  ที่มีลักษณะเป็นป่าชุมชนมีต้นยางนาซึ่งมีอายุ
กว่าร้อยปีและเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและผู้มาศึกษาดูงาน  ป่าชุมชนบ้านปากบังที่ยังอุดมสมบูรณ์               
ไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลพิมานได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนเพ่ือที่จะ
อนุรักษ์ดิน น้ า ป่า  ให้มีความอุดมสมบูรณ์และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป 

3. ป่าชุมชนบ้านปากบัง   มีพ้ืนทีป่ระมาณ         80   ไร่ 
4. ป่าดอนอุ่มเม็ก          มีพื้นท่ีประมาณ         30    ไร่ 
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ส่วนที่ ๒ 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน และทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสู อนาคตที่พึงประสงคนั้น                
จําเปนจะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาวและกําหนดแนวทางการพัฒนา       
ของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว 
เพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสราง
ความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคม ทั้งประชาชน 
เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและ รักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถ ในการ
แขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป นธรรม ซึ่ งยุทธศาสตร ชาติที่จะใช้ เป นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ป ตอจากนี้ ไป                       
จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก่  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านความม่ันคง  
๑) ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข  
๒) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
๓) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม

ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
๔) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม 

ระหว่างประเทศ  
๕) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
๑) ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
๒) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพย์พากรมนุษย์  
๑) คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  
๒) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
๑) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ  
๒) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา   

เป็นกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
๓) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ ตนเอง

เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
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ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 ๑) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 

อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
๒) ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ  

จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
๓) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  
๔) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง           

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
๒) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
๓) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๔) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
        กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๑. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12  
       จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู่ ทําให้

การกําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑           
และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน   
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย 
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๒. เป้าหมาย  
  ๒.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕.๐  
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท                    
(๙,๓๒๕ ดอลลาร์สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี  
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐ

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะ ที่ปริมาณ
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)  
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  ๒.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ  

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

  ๒.๓ การลดความเหลื่อมล้้าในสังคม   
    (๑) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
    (๒) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก 
    (๓) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 
    (๔) การเข้าถึงกระบวนการยุติรรมอย่างเสมอภาค 
   ๒.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
    (๑) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมือง 
    (๒) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
    (๓) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
   ๒.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (๑) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว  
    (๒) การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (๓) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว 
    (๔) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
    (๕) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
    (๖) การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
   ๒.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
    (๑) การสร้างความโปร่งใส 
    (๒) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
    (๓) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม 
    (๔) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
    
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

๑.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด   
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

  ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.๒๕๕๐  มาตรา  ๕๓/๑  
และ  มาตรา  ๕๓/๒  บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.)  จึงได้จัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง  ๔  ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกุล่มจังหวัด 
  แนวคิดและหลักการ 
  ๑.๑  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  
เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ  ควบคู่
กับแนวคิด  “การพัฒนาแบบองค์รวม”  ที่ยึดคน  ผลประโยชน์ประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน  
เข้าใจ  เข้าถึง  และ  พัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา  และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้
สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
  ๑.๒  หลักการ  มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนชาติระดับต่างๆ  นโยบายรัฐบาล  แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา  สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่  โดย 
  (๑)  กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค  รวมถึงชุมชน 
  (๒)  กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
  ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็น
ปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จําเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
เหมาะสม  การพัฒนาที่สมดุล  ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ  ดังนี้ 
  1.๑  พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม  การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร  และการท่องเที่ยวของภูมิภาค
โดยเฉพาะ 

1.๑.๑  พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก  (East West  
Economic  Corridor)  เช่น  พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
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1.๑.๒  พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้  (North South  
Economic  Corridor)  ได้แก่  แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  
แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง -ชลบุรี-
ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
  1.๒  พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศ  โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้  และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชน
ชายแดน 
  1.๓  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเ พ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขี ด
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพ้ืนที่  เช่น  การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ํา             
และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด  เช่น พิษณุโลก และ ขอนแก่น 
  1.๔  สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศให้ยั่งยืน  ได้แก่  พัฒนาแหล่งน้ําให้เพียงพอต่อการเกษตร  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่ง
อุตสาหกรรม  และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ๑.  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ  โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  
การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอํานวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน   
และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๒.  สร้างคนให้มีคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย  จิตใจและสติปัญญา   
รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดําเนินชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน  หนี้สิน  และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง  สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  ๔.  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์  โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้
ให้ได้  ๑๕.๙  ล้านไร่  หรือร้อยละ  ๒๕  ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ลุ่มน้ํา  พัฒนาแหล่งน้ําและระบบ
ชลประทาน  ฟ้ืนฟูดิน  ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็มและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทําเกษตรอินทรีย์ 
 
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  ๑.  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๑  ประกอบด้วย  อุดรธานี  หนองคาย  
หนองบัวลําภู  และเลย  เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตร  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๒.  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๒  ประกอบด้วย  สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร  เน้นให้ความสําคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร  ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การทําปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
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  ๓.  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ประกอบด้วย  ขอนแก่น   กาฬสินธุ์  
มหาสารคาม  และ  ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครางสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าการ
บริการ  และการลงทุนของภาค  การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การทําการเกษตร
ก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  ๔.  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ๑  ประกอบด้วย  นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน  พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิมและ
พัฒนาเส้นทาง 
  ๕.  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ๒  ประกอบด้วย  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  
ยโสธร  และ  อํานาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ําและระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ
ขาดแคลนน้ํา  การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
 
  โครงการที่ส้าคัญ  (Flagship  Project) 
  ๑.  โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก 
  ๒.  โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
  ๓.  โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
  ๔.  โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
  ๕.  โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
  ๖.  โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
  ๗.  โครงการฟ้ืนฟูลุ่มแม่น้ําชีตอนบนและลุ่มน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนายั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุม่จังหวัดฯ 
 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๒ 
  “สะพาน  นวัตกรรมนําการค้า  เกษตร  ท่องเที่ยวสู่อาเซียน” 
 
 เป้าประสงค์รวม 
  “เกษตรก้าวหน้า  การค้ามั่งค่ัง  ท่องเที่ยวยั่งยืน” 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๒  มีประเด็นการ
พัฒนาเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นหลัก  โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญ  ๔  ประเด็น  ดังนี้ 
  ๑.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
  ๒.  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  ๓.  การพัฒนาการค้าชายแดนและความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาเซียน 
  ๔.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ 
ล้าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 

๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร 

มูลค่าเพ่ิม  (ณ  ราคาคงท่ี)  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
กลุ่มจังหวัดภาคการเกษตร  ปี  ๒๕๖๐  เพ่ิมข้ึน  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ  ๑  จากปี  ๒๕๕๗ 

๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยวปี  ๒๕๖๐  เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ  ๕  
จากปี  ๒๕๕๙ 

๓ การพัฒนาการค้าชายแดนและ
ความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาเซียน 

มูลคา่การค้าชายแดนปี  ๒๕๖๐  เพ่ิมข้ึนร้อยละ  ๑๐  
จากปี  ๒๕๕๘ 

๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีศูนย์อาเซียนศึกษาให้ประชาชนได้เรียนรู้  จังหวัดละไม่
น้อยกว่า  ๑  แห่ง 

 
แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม วิสัยทัศน์ “ เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและ
จีนตอนใต”้ เปูาประสงค์รวม ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย “เมืองแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ต้นแบบการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” 
 
 พันธกิจ ๕ ด้าน  
  ๑) ด้านเศรษฐกิจ : ใช้โอกาสจากการเป็น “ประตูการค้าสู่อาเซียนและจีนใต้” สร้างความ
เจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจให้จังหวัด โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ ผู้ประกอบการและประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลัก ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุน
จากนักลงทุนระดับประเทศ ในด้านที่จังหวัดมี ศักยภาพ คือ การค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ           
การท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ และอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือให้
นครพนมหลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่างๆไปสู่ จังหวัดที่
ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง พ้นความยากจน ภายในปี ๒๐๒๐ โดยยึดหลักการ
พัฒนาตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๒) ด้านสังคม : ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ได้รับโอกาสทางการรักษาพยาบาลที่ได้
มาตรฐาน มีโอกาสทาง การศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาคุณภาพสูงมีโอกาสประกอบอาชีพที่มั่นคงใน
ท้องถิ่นบ้านเกิด โดยใช้หลักศาสนา อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นแกนการขับเคลื่อนสังคม เพ่ือนําไปสู่
การมีชีวิตที่มีความสุขอย่างพอเพียงและมีคุณธรรม  
  ๓) ด้านสิ่งแวดล้อม : มุ่งสู่การเป็น “เมืองพัฒนาปลอดสารพิษต้นแบบแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง” 
ด้วยการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  
  ๔) ด้านการจัดการ : มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะระบบการบริหารจัดการภาครัฐและ
เอกชน ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัยควบคู่กับการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลองค์กร ให้โปร่งใส               
มีส่วนร่วมและตรวจสอบได้โดยภาคประชาชน  
  ๕) ด้านความมั่นคง : ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด สังคมสันติสุข พ้ืนที่ชายแดนมีความ
มั่นคงและปลอดภัย และมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม ๘ ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การรักษาความม่ันคงชายแดน 
 
๑.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด   
 วิสัยทัศน์ 
  “เมืองน่าอยู่  เศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้  ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 พันธกิจ 
  ๑.  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.  พัฒนาเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบบริการสาธารณะ  ระบบสิ่งแวดล้อม  และ
ระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ 
  ๓.  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยเชื่อมโยงการค้า  การลงทุน  การบริหาร  และการท่องเที่ยว 
  ๔.  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา วินัยจราจร  
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และจารีตประเพณี 
  ๕.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐาน  รวมทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดแก่
สินค้าการเกษตร 
  ๖.  ปูองกัน  บําบัด  แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วม 
  ๗.  อนุรักษ์และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  โดยมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 
  ๘.  พัฒนาและส่งเสริม  สนับสนุนความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
 เป้าประสงค์ 
  ๑.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง 
  ๒.  ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  สะดวก
และปลอดภัย 
  ๓.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณค่า 
  ๔.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกๆด้าน 
  ๕.  ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ  และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน 
  ๖.  ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
  ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 
  ๕.  ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ 
  ๖.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ๖  ด้าน 
 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการและด้อยโอกาส 
  ๒)  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  ๓)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา 
  ๔)  ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม  จริยธรรม  และสถาบันครอบครัว 
  ๕)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๖)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๗)  การปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ 
  ๘)  เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ๙) การส่งเสริมอาชีพให้กับปะชาชน 
 
 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ประวัติศาสตร์  
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
  ๒)  ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านการบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  
สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนนครพนม 
  ๓)  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
  ๔)  บริหารจัดการศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๕)  ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
  ๖)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดนครพนม  
กลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๗)  ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๘) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่แหล่งท่องเที่ยว 
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 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ส่งเสริมการพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ําธรรมชาติ  เพ่ือให้มีน้ําเพ่ือการเกษตรและเยง
พอต่อการอุปโภคบริโภค 
  ๒)  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ํา  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณา
การและขยายพ้ืนที่ชลประทาน 
  ๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต  การตลาด  การลงทุน  การพัฒนาอาชีพ  สินค้าทาง
การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน 
  ๔)  พัฒนาสินค้าสู่อุตสาหกรรมการเกษตร 
  ๕)  ส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่น 
  ๖)  ส่งเสริมการจัดให้มีตลาดกลางสินค้าทางการเกษตรและส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือต่อรองราคา 
  ๗)  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ 
  ๘)  ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 
 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดน 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม  การท่องเที่ยว  การตลาด  การค้าและการลงทุน
ในภูมิภาค 
  ๒)  พัฒนาจุดผ่อนปรนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรน 
  ๓)  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนขยายการลงทุนไปประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๔)  ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุนภายใต้ประโยชน์
ร่วมกันของกรอบความร่วมมือกับประเทศเพ่ือบ้าน 
  ๕)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของ  SME  ไทยสู่การเป็นประเทศอาเซียน 
  ๖)  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน  (OTOP)  ให้มีคุณภาพ 
 
 ๕. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ 
  แนวทางการพัฒนา 

๑) มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  โดยเสริมสร้าง           
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือให้บริการประชาชน 

๒) พัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน  ส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน  สนับสนุนการบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบ
บูรณาการ 

๓) บริหารงานโดยการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔) สนับสนุนให้มีการแสดงความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัด  หารือเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนากับภาคส่วนต่างๆ   สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน                  
ส่วนราชการ หน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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๕) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ  เพ่ือเข้ามามี
ส่วนร่วม  รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  การ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

 
 ๖. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน  ทางระบายน้ํา  สะพาน  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่จําเป็น  พัฒนาระบบขนส่ง  (Logistics)   
  ๒)  พัฒนาและปรับปรุงระบบผังเมือง 
  ๓)  ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  ปูายบอกทาง  ไฟส่องทางจราจร  ขยายเขตไฟฟูา  
ประปาอย่างทั่วถึง 
  ๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
  ๕)  สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๖)  การปูองกันและรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน  รวมทั้งพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
  ๗)  พัฒนาและส่งเสริมจัดการระบบขยะมูลฝอย  น้ําเสีย  และมลพิษในชุมชน 
  ๘)  ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและบําบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

๒. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒.๑  วิสัยทัศน์ 
“ ชุมชนสุขภาพดี ชีวีปลอดภัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม น้อมนําหลักปรัชญา                                         

นําพาเศรษฐกิจชุมชน สังคมช่วยเหลือเกื้อกูล ” 
  พันธกิจ (mission) ประกอบด้วย 

พันธกิจที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          
ให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของประชาชน  โดยเฉพาะ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

พันธกิจที่ ๓ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลพิมาน ให้มีคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางาน  สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ส่งเสริมสนับสนุนการเมือง            
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  โดยพัฒนาอนุสรณ์สถาน (ภูพานน้อย)  เป็น
ทรัพยากรการท่องเที่ยว  ทางประวัติศาสตร์  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วิทยา  พร้อมทั้งฟ้ืนฟูศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น  วิถีชีวิต  การประกอบอาชีพ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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พันธกิจที่ ๕ ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  สร้างระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 

พันธกิจที่ ๖  ส่งเสริมคุณภาพและการบริการด้านสาธารณสุข  โดยใช้เครือข่ายโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลพิมาน  และ  บ้านดอนพัฒนา  พร้อมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน  (อสม.) 

พันธกิจที่ ๗  การจัดระเบียบชุมชน  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย  และการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  โดยการส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  (อปพร.)  และหน่วย
กู้ชีกู้ภัย  (OTOS)  

๒.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลพิมาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
 

๒.๓  เป้าประสงค์ 
          ๑. ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้ในการดํารงชีวิต และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
          ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน 
          ๓. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์ปลอดโรค 
          ๔. มุ่งสู่การสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          ๕. สภาพแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
          ๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน 
          ๗. ตําบลพิมานเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เชิงประวัติศาสตร์ 
          ๘. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานสะดวก ปลอดภัยและทั่วถึง 
          ๙. ประชาชนมีแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอ 
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2.4   ตัวช้ีวัด  
  1. คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  2. กลุ่มอาชีพที่ประกอบอาชีพเสริมข้ึนในชุมชนเพ่ิมขึ้น 
  3. ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง อัตราการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อลดลง 
  4. การพัฒนาด้านการศึกษาครอบคลุมทุกระดับ 
  5. ประชาชนที่ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงเกษตร ท่องเที่ยวชุมชนในตําบลเพิ่มขึ้น จํานวนผู้มา
ท่องเที่ยวใช้บริการเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
  7. ร้อยละ ๘๐ ของประชากรได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานสะดวก  
ปลอดภัยและทั่วถึง 
  8. จํานวนปุาไม้เพ่ิมขึ้น เกิดแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรและที่หาอาหารของชุมชนเพิ่มข้ึน 
   

2.5  ค่าเป้าหมาย 

 1. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  อย่างยั่งยืน การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่    
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 2. การพัฒนาด้านสาธารณสุขมุ่งเน้นที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์
ปลอดโรค  มุ่งเน้นที่การดูแลสุขภาพในการดํารงชีวิต 
   3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มุ่งท่ีจะพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ             
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาประเพรีท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
    4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่ 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
    5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุก
ด้าน  การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน 
    6. การพัฒนาสถานที่ต่างๆในตําบลพิมานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงประวัติศาสตร์  
ท่องเที่ยวชุมชน  การพัฒนาที่ให้คนในชุมชนได้มีรายได้เสริมจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    7. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
พ้ืนฐานสะดวก ปลอดภัยและทั่วถึง 
    8. การพัฒนาด้านแหล่งน้ําเพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอในการ
ประกอบอาชีพ มีแหล่งอาหารของชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ 
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๒.๖  กลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชน

สามารถพ่ึงตนเองได ้
๒. พัฒนาศักยภาพของประชาชน  โดยเฉพาะ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทาง

สังคม  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๓. พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลพิมาน  ให้มีคุณภาพ  เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทํางาน  สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ส่งเสริมสนับสนุนการเมือง                     
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  โดยพัฒนาอนุสรณ์สถาน  (ภูพานน้อย)  เป็นทรัพยากร            
การท่องเที่ยว  ทางประวัติศาสตร์  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วิทยา  พร้อมทั้งฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีของท้องถิ่น  วิถีชีวิต  การประกอบอาชีพ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  สร้างระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 

๖. ส่งเสริมคุณภาพและการบริการด้านสาธารณสุข  โดยใช้เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลพิมาน  และ  บ้านดอนพัฒนา  พร้อมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.) 

๗. จัดระเบียบชุมชน  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และการปูองกันและบรรเทา         
สาธารณภัย  โดยการส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.)  และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย  
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๒.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบต.พิมาน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว

และกีฬา 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา

วัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การเมืองการ

บริหาร 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน

แหล่งน้ํา 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และคณุภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 
เปูาประสงค ์

 

ประชาชนมีอาชพี        
มีรายได้ในการ

ด ารงชีวิต และด าเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีทุกด้าน 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย          

ที่แข็งแรง  
สมบูรณ์ปลอดโรค 

มุ่งสู่การสืบสาน
ประเพณี 
วัฒนธรรม         

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนน่าอยู ่ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
อุดมสมบูรณ ์

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น
ทุกด้าน 

ต าบลพิมานเป็น
แหล่งท่องเที่ยว

เชิงเกษตร            
เชิงประวัติศาสตร์ 

ประชาชนได้รับ
บริการด้าน

สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
พื้นฐานสะดวก 

ปลอดภัยและทั่วถึง 

มีแหล่งน้ า           
เพื่อการเกษตร

ที่เพียงพอ 

วิสัยทัศน์ อบต.พิมาน 
“ ชุมชนสขุภาพดี  ชีวีปลอดภัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมน าหลกัปรัชญา น าพาเศรษฐกิจชุมชน  สังคมช่วยเหลือเกื้อกูล ” 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
พันธกิจ :  ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชน  
             สามารถพ่ึงตนเองได้ 
เป้าประสงค์ :  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ในการดํารงชีวิต และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  :  ๑. กลุ่มอาชีพที่ประกอบอาชีพเสริมข้ึนในชุมชนเพ่ิมขึ้น 
           ๒. ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

 
    กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1 สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้กับชุมชน 
1.2 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนดําเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

-  ร้อยละของประชาชกรวัยทํางานว่างลดลง 
-  รายได้ของประชาชนในชุมชนเพิ่มขึ้น 
-  จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานกองทุนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัด 

ความเชื่อมโยง 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  : การพัฒนาการค้าและการลงทุน  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

พันธกิจ :  1. พัฒนาศักยภาพของประชาชน  โดยเฉพาะ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม    
                 และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
             2. การจัดระเบียบชุมชน  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย  และการปูองกันและบรรเทา 
                 สาธารณภัย  โดยการส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  และ 
                 หนว่ยกู้ชีกู้ภัย  (OTOS)  
เป้าประสงค์ :  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                                   ของประชาชน 
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    กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๒.๑ สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2.2 พัฒนาศักยภาพของประชาชน 
2.3  สร้างจิตสํานึกในการอยู่ร่วมกันของชุมชน 
2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนดําเนินชีวิต            

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5  ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดําเนินงาน  

-  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
-  จํานวนกิจกรรมที่ทําให้เกิดความสมานฉันท์ 
-  จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนการ

ดําเนินงานกองทุนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
- ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัด 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ :  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด :  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

พันธกิจ :   ส่งเสริมคุณภาพและการบริการด้านสาธารณสุข  โดยใช้เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลพิมาน และบ้านดอนพัฒนา พร้อมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.) 

เป้าประสงค์ :  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์ปลอดโรค 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง  อัตราการเกิดโรคติดต่อและไม่

ติดต่อลดลง 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข 
3.2 พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
3.3 ส่งเสริมสุขภาพ 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณสุข  
- ร้อยละของผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม

หลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น 
- อัตราความเจ็บปุวยจากโรคที่ลดลง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัด 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ :  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ แลการค้าระหว่างประเทศ 
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น   

พันธกิจ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  โดยพัฒนาอนุสรณ์สถาน (ภูพานน้อย)  เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว  
ทางประวัติศาสตร์  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วิทยา  พร้อมทั้งฟ้ืนฟูศิลปะ  วัฒนธรรม 
ประเพณีของท้องถิ่น  วิถีชีวิต  การประกอบอาชีพ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ : มุ่งสู่การสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  1. การพัฒนาด้านการศึกษาครอบคลุมทุกระดับ 

           2. ประชาชนที่ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
4.1 ทํานุบํารุงศาสนาฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีต่างๆ 
4.2 ส่งเสริมกีฬาการออกกําลังกายและนันทนาการ

ทุกประเภท ทุกระดับ 
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน 
4.4 สนับสนุนพัฒนาบ้านพักโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐาน 
4.5 สร้างจิตสํานึกในการอยู่ร่วมกันของชุมชน 

- จํานวนกิจกรรม/โครงการด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม  

- จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งสริมการออกกําลัง
กายและนันทนาการ 

- ร้อยละของนักท่องเที่ยวแต่ละปีเพ่ิมขึ้น 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าพัก 
- จํานวนกิจกรรมที่ทําให้เกิดความสมานฉันท์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัด 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ :  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ :  1. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                           
ให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 

   2. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาสวนสาธารณะและเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวของเมืองอย่างยังยืน 

เป้าประสงค์ :   สภาพแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  จํานวนปุาไม้เพ่ิมข้ึน เกิดแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรและที่หาอาหาร                

ของชุมชนเพ่ิมข้ึน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

5.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
5.2 พัฒนาการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์และเหมาะสม

กับสภาพแวดล้อม 

- จํานวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 
- ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม

ลดลง  
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนา

ที่ดินให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกันสภาพแวดล้อม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัด 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ

เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

พันธกิจ : พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลพิมาน  ให้มีคุณภาพ  เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  
สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ส่งเสริมสนับสนุนการเมือง การ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

เป้าประสงค์ :  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
6.1 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของ

องค์กร 
6.2 พัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ 

เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 
9.3 ส่งเสริมความรู้ ความสนใจในกิจการท้องถิ่น 

- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน  

- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับ
บริการด้านต่างๆ เพ่ิมขึ้น 

- ร้อยละความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานของ อบต. เพิ่มข้ึน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัด 

ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ :  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด :    ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖ :   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

พันธกิจ :    ปรับปรุงโครงสรา้งพ้ืนฐาน  สร้างระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 

เป้าประสงค์ :   ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานสะดวก  
                    ปลอดภัยและทั่วถึง 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  ร้อยละ ๘๐ ของประชากรได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
พ้ืนฐานสะดวก  ปลอดภัยและทั่วถึง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

7.1 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 
 
7.2 จัดให้มีระบบการจราจรและการขนส่งที่ปลอดภัย 

- ร้อยละของถนน ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน 
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟูาและน้ําประปาใช้

เพ่ิมข้ึน  
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดระบบ

จราจรในเขต อบต. 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  :    การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   :   ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗  :   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้้า 

พันธกิจ  :   ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาสวนสาธารณะและเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวของเมือง อย่างยังยืน 

เป้าประสงค์  :    ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  :   จํานวนปุาไม้เพ่ิมขึ้น เกิดแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและที่หาอาหาร            

ของชุมชนเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
8.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 
8.2 พัฒนาการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์และเหมาะสม

กับสภาพแวดล้อม 
8.3 ส่งเสริมประชาชนให้เข้ามามีบทบาทและส่วน

ร่วมการในการบริหารจัดการแหล่งน้ํา  

- จํานวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 
- ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม

ลดลง  
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนา

ที่ดินให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกันสภาพแวดล้อม 
- ร้อยละของครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมและมีน้ําใช้ 

ทางการเกษตรตลอดทั้งปี 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัด 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒  :   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการกเกษตรเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  :   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ

เกษตรและอุตสากรรมการเกษตร 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘  :   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 

พันธกิจ  :  ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  โดยพัฒนาอนุสรณ์สถาน  (ภูพานน้อย)  เป็นทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว  ทางประวัติศาสตร์  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วิทยา  พร้อมทั้งฟ้ืนฟูศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น  วิถีชีวิต  การประกอบอาชีพ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์   :   ตําบลพิมานเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เชิงประวัติศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงเกษตร ท่องเที่ยวชุมชนในตําบลเพ่ิมข้ึน                  

จํานวนผู้มาท่องเที่ยวใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
     กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
9.1  ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

เชิงเกษตร ท่องเที่ยวชุมชนในตําบลเพิ่มขึ้น  
9.2 สนับสนุนพัฒนาบ้านพักโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐ
9.3 สร้างจิตสํานึกในการอยู่ร่วมกันของชุมชน 
 

- ร้อยละของผู้มาท่องเที่ยว/ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าพัก 
- จํานวนกิจกรรมที่ทําให้เกิดความสมานฉันท์ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัด 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ :  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
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๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
      3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลพิมาน 
  (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  
 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ        
   สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในท้องถิ่น คือ  
ประชาชนบางส่วนไม่มีการวางแผนในการดําเนินงาน ขาดแหล่งเงินลงทุนในการทํากิจการและประกอบอาชีพ             
ขาดสถานที่จําหน่ายสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา ค่าแรงต่ํา ค่าครองชีพสูง ขาดแคลนการจ้างงาน 
ในเขต อบต. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว แนวทางที่ท้องถิ่นต้องดําเนินการ  องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลพิมาน ต้องส่งเสริมการพัฒนาอาชีพโดยการฝึกอบรมด้านอาชีพแก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน เพ่ือสร้างรายได้
เสริมและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง   
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน อบต.พิมาน สร้างประสบการณ์ เรื่องการบริหารจัดการ ขยะ           
การบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง น้ํามันยางนา  เพ่ือให้หน่วยงานที่สนใจมาศึกษาดู
งานในพ้ืนที่ อบต.พิมาน   และส่งผลให้กลุ่มอาชีพก็มีรายได้จากการจําหน่ายสินค้า เช่น เสื้อเย็บมือ ผ้าย้อมสี
ธรรมชาติ ตะกร้าที่ทํามาจากเส้นพลาสติก    องค์การบริหารส่วนตําบลพิมานได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คือ 
อนุสรณ์สถาน(ภูพานน้อย)  อ่างเก็บน้ําบ้านดอนพัฒนา  อ่างเก็บน้ําบ้านดงน้อย  ส่งเสริมให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว  พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบชลประทาน   ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนใน
การทําการเกษตร  ทั้งนี้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือให้เกิดการบริหารงานราชการให้เกิด
ประสิทธิภาพ  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในการร่วมพัฒนา 
และสภาพโอกาสที่เอ้ืออํานวย เพิ่มศักยภาพในการทํางานของหน่วยงาน เกิดเป็นปริมาณและคุณภาพงานให้สูง
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาตําบลพิมานให้เต็มศักยภาพต่อไป  และหน่วยงานในพ้ืนที่  
ที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวให้
เกิดข้ึนในพื้นท่ีดังกล่าว   
  
 ด้านสังคม 
   ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้นการติดต่อสื่อสารต่างๆ 
ระหว่างบุคคลจึงใช้สมาร์ทโฟนมากกว่าการพบเจอและพูดคุยกันสภาพสังคมจึงเปลี่ยนแปลงเป็นสังคม ปัจเจก
หรือเป็นส่วนตัวเพ่ิมมากข้ึน ขาดการปฏิสัมพันธ์และการทํากิจกรรมร่วมกัน วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยง
กับเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการดํารงชีวิตประจําวัน ทัศนคติและค่านิยมที่
แตกต่างกันไปความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มุ่งเฉพาะเรื่องส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
ซึ่งสามารถเรียนรู้ค้นคว้าได้ด้วยตนเองนอกจากการอยู่ในห้องเรียน อีกทั้งการพัฒนาบริการสาธารณสุขที่
ทันสมัย สะดวกและครอบคลุมทําให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีอายุยืนจึงทําให้ประชากรวันสูงอายุมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นและมีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรทั้งหมดภายในประเทศ ในส่วนผู้สูงอายุในเขต อบต.               
มีจํานวนรายที่มาขึ้นทะเบียนกับ อบต. ส่วนการประชากรกลุ่มวันเรียนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนดและ
มีการย้ายไปเรียนต่างจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น เช่นเดียวกับประชากรกลุ่มทํางานที่มีการย้ายไปทํางานต่างพ้ืนที่
เพ่ิมข้ึน 
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 ด้านการศึกษา 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านของการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ ตลอดจนถึงการ
ยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน  การศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
ปัจจุบันมุ่งการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต หลักสูตรสําหรับจัดการศึกษาต้องคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ยึดหลักปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา ศึกษาปัญหาที่ทําให้การศึกษาไทยล้มเหลวมาในอดีต เพ่ือขจัดจุดอ่อน           
ในการจัดการศึกษาเชิงระบบ มุ่งพัฒนาทุกองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับ เพ่ือสร้างชุมชน
สังคมให้เข็มแข็ง ก้าวสู่สังคมโลกในเศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  ดังนั้น เพ่ือเป็นรากฐานของการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ เด็กต้องมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่งเด็กนักเรียน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องได้รับการดูแลด้านอาหารกลางวันและอาหาร
เสริมนมอย่างครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 
  
 ด้านผังเมือง 
   ปัญหาและความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสถานการณ์สภาวะแวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้องที่ส่งผลให้ อบต. ต้องเร่งดําเนินการ  เนื่องจากหมู่บ้านขยายตัวมากขึ้นระบบระบายน้ํายังไม่เพียงพอ 
ถนนในตําบลบางสายยังเป็นถนนลูกรัง ถนนหินคลุก และเป็นหลุมเป็นบ่อ ไฟฟูาส่องสว่างทางและที่สาธารณะ
ยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  ประชาชนในพ้ืนที่บางส่วนยังขาดแคลนแหล่งน้ํา              
ในการเกษตร และน้ําประปาสําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียง  และยังไม่ได้มาตรฐาน  ยังต้องการเส้นทางที่
มีมาตรฐาน ในการสัญจรไปมา และปูายจราจรที่มีภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืน ที่จํา เป็น
ต่อการเดินทางเพ่ิมมากข้ึน และ อบต.ไม่สามารถดําเนินการได้เต็มที่เนื่องจากงบประมาณมีจํากัดไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการที่จะพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เพียงพอต่อการขยายตัวของชุมชนทั้ง 11 หมู่บ้าน 
 
 ด้านเทคโนโลยี 
    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่  ที่มีการติดต่อ
ประสานงานกันและหน่วยงานภายใน องคก์รเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยการ
นํา เอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาปรับใช้รวมถึงปรับปรุงระบบงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ซ่ึงจะส่งผลให้แก่ผู้รับบริการในด้านความสะดวกรวดเร็ว รวมถึงเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของระบบ
บริหารงานในองค์การบริหารส่วนตําบลพิมาน เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพ ปัจจุบันกรมบัญชีกลางทําหน้าที่ในการ
จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง เป็นต้น  
 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่สูงขึ้นและลดต่ําอย่างรวดเร็ว ฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล ภัยแล้งที่ยาวนาน             
ส่งผลซ้ําเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น มลภาวะจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก สู่ชั้นบรรยากาศยังเพ่ิมข้ึน เป็นสาเหตุทําให้เกิดปัญหาโลกร้อน ผลกระทบจากภัยธรรมชาติอันเกิด
จากความแปรปรวนของภูมิอากาศ เช่น น้ําท่วม ภัยแล้ง หมอกควันและอากาศเย็นผิดปกติ ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ตามมา                   
อีกทั้งชุมชนเกิดการขยายตัว  ผลที่ตามมาคือปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นจากการบริโภค แต่ได้รับการจัดการตั้งแต่
ระดับครัวเรือนจึงมีอัตราที่ลดลง ในขณะที่ด้านสิ่งแวดล้อมหลายๆ หมู่บ้านได้ให้ความสําคัญและคํานึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม อบต. พิมานได้ดํ า เนินการบูรณาการร่วมกับหมู่บ้านชุมชน เ พ่ือพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตที่รับผิดชอบ 
ตลอดจนการบริหารงานในองค์กรได้นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อลดการใช้กระดาษและพลังงาน 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง      

  องค์การบริหารส่วนตําบลพิมาน ได้ดําเนินการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา  โดยใช้เทคนิค 
SWOT Analysis เพ่ือพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) และปัจจัยภายนอก
ได้แก่ โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพของหน่วยงาน ในปัจจุบัน 
เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคต และจากการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา สรุปดังนี้ 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง(Strength : S ) จุดอ่อน(Weakness : W ) 

S1 มีการจัดโครงสร้างส่วนราชการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจ 

W1 กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุง
แก้ไขตลอดเวลาทําให้ศึกษาไม่ทันขาดความ
ชัดเจนในการดําเนินงาน   

S2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดําเนินงาน    

W2 ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน มีผลทําให้
ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เท่าท่ีควร   

S3 อนุสรณ์สถานแห่งความสงบ(ภูพานน้อย)  
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์  ประวัติศาสตร์  กีฬา  สถานที่พัก  
สถานที่จัดกิจกรรม   

W3 มีบุคลากรมีไม่ครบตามกรอบอัตรากําลัง   

S4 อ่างเก็บน้ําบ้านดอนพัฒนา  อ่างเก็บน้ํา
บ้านดงน้อย  หนองปุาช้า  ลําน้ําก่ํา  
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว        
จัดกิจกรรมนิเวศวิทยา  พร้อมทั้งใช้เป็น
แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร   

W4 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรประจําปีมี
จํานวนจํากัดในการพัฒนาแต่ละด้าน   

S5 มีระบบชลประทานตามพระราชดําริ            
ผ่านพ้ืนที่   

W5 การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของ อบต.ยังไม่เป็น
ระบบ 

S6 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่   

W6 บุคลากรยังขาดความรู้ความชํานาญในการ 
ใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของ อบต. 

S7 มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสร้าง
องค์กร   

  

S8 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย  เช่น  สสส. ปตท.  ธกส.  
สาขาอําเภอนาแก  เป็นต้น   

  

S9 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  
เช่น  จังหวัดนครพนม  อําเภอนาแก  อบจ.
นครพนม  ในการพัฒนาพ้ืนที่ตําบลพิมาน   

   

S10  มีการติดตามประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน  ประชาชนและชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง   
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ปัจจัยภายนอก 
โอกาส  (Opportunities : O ) อุปสรรค  (Threats : T ) 

O1 นักการเมืองมีเอกภาพและศักยภาพในการ
สนับสนุนการพัฒนา   

T1 พ้ืนที่รับผิดชอบมีมาก ไม่สามารถพัฒนาได้
ทั่วถึง   

O2 มีสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์         
ที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีพลัง   

T2 ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจด้าน
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องในการบริหาร
งบประมาณ   

O3 ยึดนโยบายในการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนเป็นนโยบายเร่งด่วน   

T3 ภัยธรรมชาติ  คือ  น้ําท่วม  วาตภัย  ภัยแล้ง   
 

O4 ภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนให้การ
ช่วยเหลือผลักดันการดําเนินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลพิมาน  

T4 ปัจจัยการผลิตสูงราคาสินค้าเกษตรมีราคาต่ํา 
 

O5 ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม           
เป็นหลัก  

T5 ประชาชนไม่ให้ความสนใจ  หรือทําโครงการ
ไม่ต่อเนื่อง   

O6 มีการรวมกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน  เช่น    
กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มอาชีพ   

T6 ประชาชนยังมีแนวคิดว่า  การบริหารงาน  
อบต.  เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการ 

O7 มีระบบชลประทานตามพระราชดําริ             
ผ่านพ้ืนที่ตําบลพิมาน   

T7 ประชาชนยังไม่ให้ความสําคัญในการ             
ลดละเลิกอบายมุข   

O8 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
และวัฒนธรรม   

T8 ประชาชนขาดความสนใจ  ยังขาดความรู้ใน
การสืบค้น   

O9 หน่วยงานต่างๆ ให้ความสําคัญ                
ให้ความร่วมมือดี  

  

O10 ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น   

  

O11 มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการสืบค้นข้อมูล
ข่าวสาร 

  

 

 

 

 

 

 

 



-  ๓๘ - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐)   
 

 2.00 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  ตามท่ีได้มีการพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขององค์การบริหารส่วนตําบลพิมาน  
จึงจัดหมวดหมู่และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นในแตล่ะด้าน โดยให้น้าํหนักคะแนนแล้วนาํมาหาค่าเฉลีย่ ดังนี ้  

๑.การให้น้ําหนัก(Weight)ของแต่ละประเด็นนั้น ผลรวมของ  จะต้องมีค่าเท่ากับ 1.00 เสมอ 
ทั้งในกรณีการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก  

๒.การให้คะแนน (Rating) ของแต่ละประเด็นนั้น ขึ้นอยู่กับความสําคัญและผลกระทบต่อองค์กร 
โดยกําหนดเกณฑ์ ดังนี้ 

   มากที่สุด     4  คะแนน 
   มาก           3  คะแนน 
   น้อย           2  คะแนน 
   น้อยที่สุด     1  คะแนน  
 

 การให้น้้าหนักและคะแนนการประเมินปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
 

Internet Factors Analysis : IFA Matrix-Key Internal 
Factors  จุดแข็ง(Strengths) 

น้้าหนัก 
Weight 

(1) 

คะแนน 
Rate 
(2) 

น้้าหนัก
คะแนน 

Weighted 
Score 
(1x2) 

S1 มีการจัดโครงสร้างส่วนราชการที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 0.075 3 0.23 
S2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถและนโยบายที่ดี 0.10 4 0.40 
S3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงาน    0.075 3 0.23 
S4 อนุสรณ์สถานแห่งความสงบ(ภูพานน้อย)  สามารถพัฒนาเป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์  กีฬา  สถานที่พัก  
สถานที่จัดกิจกรรม   

0.075 3 0.23 

S5 อ่างเก็บน้ําบ้านดอนพัฒนา อ่างเก็บน้ําบ้านดงน้อย  หนองปุาช้า  
ลําน้ําก่ํา  สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรม
นิเวศวิทยา  พร้อมทั้งใช้เป็นแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร   

0.025 4 0.10 

S6 มีระบบชลประทานตามพระราชดําริผ่านพื้นที่   0.05  2 0.10 
S7 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่   0.10 2 0.20 
S8 มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสร้างองค์กร   0.075 3 0.23 
S9 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย  เช่น  

สสส. ปตท.  ธกส.  สาขาอําเภอนาแก  เป็นต้น   
0.025 3 0.08 

S10 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  เช่น  จังหวัด
นครพนม  อําเภอนาแก  อบจ.นครพนม  ในการพัฒนาพ้ืนที่
ตําบลพิมาน   

0.05 3 0.15 

S11 มีการติดตามประสานงานระหว่างหน่วยงาน  ประชาชนและ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง   

0.025 2 0.05 

 



-  ๓๙ - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐)   
 

 0.83 

 
 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
น้้าหนัก 
Weight 

(1) 

คะแนน 
Rate 
(2) 

น้้าหนัก
คะแนน 

Weighted 
Score 
(1x2) 

W1 กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา              
ทําให้ศึกษาไม่ทันขาดความชัดเจนในการดําเนินงาน   

0.025 3 0.08 

W2 ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน มีผลทําให้ผลงานไม่เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร   

0.05 3 0.15 

W3 มีบุคลากรมีไม่ครบตามกรอบอัตรากําลัง   0.10 3 0.30 
W4 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรประจําปีมีจํานวนจํากัดในการ

พัฒนาแต่ละด้าน   
0.10 2 0.20 

W5 การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของ อบต.ยังไม่เป็นระบบ 0.025 2 0.05 
W6 บุคลากรยังขาดความรู้ความชํานาญในการ ใช้อุปกรณ์จัดเก็บ

ข้อมูลต่างๆ ของ อบต. 
0.025 2 0.05 

 รวม 1.00  2.78 
 
  จากตาราง IFA Matrix-Key Internal Factors  ข้างต้น Weight Score ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลพิมาน เท่ากับ  2.00 เมื่อพิจารณาด้านจุดแข็งพบว่ามีค่อนข้างมาก ถือเป็นข้อได้เปรียบของ อบต.  
ที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป เช่นผู้บริหารของอบต.มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ               
ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นศูนย์รวมของสถาบันต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นต้น อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตําบลยังมีจุดอ่อนบางประการที่ไม่ควรมองข้าม
และต้องเร่งแก้ไขปรับปรุง เช่นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจําปีมีจํานวนจํากัดในการพัฒนาแต่ละด้าน 
และมีบุคลากรมีไม่ครบตามกรอบอัตรากําลัง  ส่งผลให้ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นปัจจัย
สําคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆของ อบต.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๔๐ - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐)   
 

 0.77 

 1.93 

 
Internet Factors Analysis : IFA  Matrix-Key              

Internal Factors    
โอกาส  (Opportunities) 

น้้าหนัก 
Weight 

(1) 

คะแนน 
Rate 
(2) 

น้้าหนัก
คะแนน 

Weighted 
Score 
(1x2) 

O1 นักการเมืองมีเอกภาพและศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนา   0.10 3 0.30 
O2 มีสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ที่ส่งเสริมการพัฒนา

อย่างมีพลัง   
0.05 3 0.15 

O3 ยึดนโยบายในการแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นนโยบาย
เร่งด่วน   

0.025 4 0.10 

O4 ภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนให้การช่วยเหลือผลักดันการดําเนิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพิมาน  

0.10 3 0.30 

O5 ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  0.075 2 0.15 
O6 มีการรวมกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ   0.05 2 0.10 
O7 มีระบบชลประทานตามพระราชดําริผ่านพื้นที่ตําบลพิมาน   0.10 3 0.30 
O8 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม   0.025 4 0.10 
O9 หน่วยงานต่างๆ ให้ความสําคัญ ให้ความร่วมมือดี  0.075 3 0.23 
O10 ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม

ท้องถิ่น   
0.05 3 0.15 

O11 มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร 0.025 2 0.05 
 
 

อุปสรรค  (Threats)   
น้้าหนัก 
Weight 

(1) 

คะแนน 
Rate 
(2) 

น้้าหนัก
คะแนน 

Weighted 
Score 
(1x2) 

T1 พ้ืนที่รับผิดชอบมีมาก ไม่สามารถพัฒนาได้ทั่วถึง   0.025 3 0.08 
T2 ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการบริหารงบประมาณ   
0.025 3 0.08 

T3 ภัยธรรมชาติ  คือ  น้ําท่วม  วาตภัย  ภัยแล้ง   0.025 3 0.08 
T4 ปัจจัยการผลิตสูงราคาสินค้าเกษตรมีราคาต่ํา 0.10 2 0.20 
T5 ประชาชนไม่ให้ความสนใจ  หรือทําโครงการไม่ต่อเนื่อง   0.05 2 0.10 
T6 ประชาชนยังมีแนวคิดว่า  การบริหารงาน  อบต.  เป็นหน้าที่

ของหน่วยงานราชการ 
0.05 2 0.10 

T7 ประชาชนยังไม่ให้ความสําคัญในการ ลดละเลิกอบายมุข   0.025 3 0.08 
T8 ประชาชนขาดความสนใจ  ยังขาดความรู้ในการสืบค้น   0.025 2 0.05 
 รวม 1.00  2.70 

 



-  ๔๑ - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐)   
 

  จากตาราง IFA Matrix-Key Internal Factors  ข้างต้น Weight Score ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลพิมาน เท่ากับ  2.70  เมื่อพิจารณาด้านโอกาส พบว่ามีค่อนข้างมาก  ถือเป็นข้อดีของการพัฒนา
บ้านเมือง เช่น องค์การบริหารส่วนตําบลพิมานมีภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนให้การช่วยเหลือผลักดันการ
ดําเนินงาน และงบประมาณในการพัฒนา  ประกอบกับนักการเมืองมีเอกภาพและศักยภาพในการสนับสนุน
การพัฒนา  ตลอดจนรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม แม้จะมีอุปสรรคในเรื่องปัจจัย
การผลิตสูงแต่ราคาสินค้าเกษตรมีราคาต่ํา และประชาชนยังมีแนวคิดว่าการบริหารงาน  อบต.  เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานราชการ 

 
 
 
 

 
  

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)  

                                                         - ๔๒ - 
 

ส่วนท่ี 3  การนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ - บรหิารทั่วไป 
- บริการชุมชนและสังคม  
 
- การเศรษฐกจิ 

- บรหิารงานทั่วไป 
- สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- อุตสาหกรรม
และการโยธา 
- การเกษตร 
 

อบต.พิมาน. อำเภอนาแก 
ธกส.นาแก 
ปตท. 
ปศุสัตว์นาแก 

๒ การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

 - บริหารทั่วไป 
 
- บริการชุมชนและสังคม 
 
 
- การเศรษฐกจิ 

- รักษาความสงบ
ภายใน 
- สังคมสงเคราะห ์
- สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- การเกษตร 

อบต.พิมาน - อำเภอนาแก 
-ป้องกันจงัหวัด
นครพนม 
- สถานีตำรวจภูธร
นาแก 
- พมจ.นครพนม 
 

๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข - บริการชุมชนและสังคม 
 

- ด้านสาธารณสุข อบต.พิมาน - สสอ.นาแก 
- รพ.สต.พิมาน 
- รพ.สต.ดงน้อย 
- ชมรม อสม. 
 

๔ การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 

- บริการชุมชนและสังคม 
 

- การศึกษา 
- สร้างความ           
เข้มแข้งของชุมชน 
-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

อบต.พิมาน - โรงเรียน 
- วัด 
- สภาวัฒนธรรม
ตำบลพิมาน 
- อำเภอนาแก 
 

 

 

 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)  
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ท่ี ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

๕ การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

- บรหิารทั่วไป 
 
- บริการชุมชนและสังคม  
 
- การเศรษฐกจิ 

- รักษาความสงบ
ภายใน 
- สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- การเกษตร 

อบต.พิมาน - สำนักจัดการป่า
ไม้ที่ ๖ นครพนม 
- สภาเด็กและ
เยาวชนพิมาน 
- หน่วยจัดการต้น
น้ำลำน้ำก่ำ 
- โครงการ
พระราชดำริป่าห้วย
ศรีคุณ 

๖ การพัฒนาด้านการเมืองการ
บรหิาร 

- บรหิารทั่วไป 
- บริการชุมชนและสังคม  
 
 
 
 
- การเศรษฐกจิ 

- บรหิารงานทั่วไป 
- สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
- ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
- อุตสาหกรรม
และการโยธา 

อบต.พิมาน -อำเภอนาแก 
- พฒันาชุมชน
อำเภอนาแก 

๗ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- บริการชุมชนและสังคม 
- การเศรษฐกจิ 

- เคหะและชุมชน 
- อุตสาหกรรม
และการโยธา 
- การพาณิชย ์

อบต.พิมาน - นพค.๒๒ 
- กรมส่งเสริมฯ 
- จังหวัดนครพนม 
- อำเภอนาแก 
- ไฟฟ้านาแก 
- อบจ.นครพนม 
- แขวงการทาง
นครพนม 

๘ การพัฒนาด้านการพฒันา
แหล่งน้ำ 
 

- การเศรษฐกจิ - การเกษตร 
 

อบต.พิมาน - นพค.๒๒ 
จังหวัดนครพนม 

- กรมส่งเสริมฯ 
 

๙ การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

- บรหิารทั่วไป 
- บริการชุมชนและสังคม  
 

- บรหิารงานทั่วไป 
- ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
 

อบต.พิมาน - จังหวัดนครพนม 
- ททท. 
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บัญชีสรปุโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐)    

 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม  ๕ ป ี
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
7 

 
420,000 

 
6 

 
480,000 

 
6 

 
400,000 

 
5 

 
380,000 

 
6 

 
400,000 

 
30 

 
2,080,000 

1.2) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง    
       ของชุมชน 

 
2 

 
300,000 

 
2 

 
300,000 

 
2 

 
300,000 

 
2 

 
300,000 

 
2 

 
300,000 

 
10 

 
1,500,000 

1.3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 500,000 - - - - - - - - 1 500,000 
1.4) แผนงานการเกษตร 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

รวม 11 1,250,000 9 810,000 9 730,000 8 710,000 9 730,000 46 4,230,000 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
2.1) แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 

3 

 
 

1,005,000 

 
 

10 

 
 

3,180,000 

 
 

10 

 
 

1,910,000 

 
 

3 

 
 

135,000 

 
 

1 

 
 

30,000 

 
 

27 

 
 

6,260,000 

2.2) แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3 100,000 3 100,000 3 100,000 3 100,000 3 100,000 15 500,000 
2.3) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
       ของชุมชน 

 
11 

 
460,000 

 
11 

 
440,000 

 
12 

 
480,000 

 
11 

 
440,000 

 
12 

 
480,000 

 
57 

 
2,300,000 

2.4) แผนงานการเกษตร 10 4,950,000 5 2,150,000 1 450,000 3 1,550,000 - - 19 9,100,000 
รวม 27 6,515,000 29 5,870,000 26 2,940,000 20 2,225,000 16 610,000 118 18,160,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา                   
ด้านสาธารณสุข 
3.1) แผนงานด้านสาธารณสุข 

 
 

19 

 
 

1,035,000 

 
 

24 

 
 

1,735,000 

 
 

23 

 
 

1,535,000 

 
 

20 

 
 

1,235,000 

 
 

19 

 
 

1,135,000 

 
 

105 

 
 

6,675,000 

รวม 19 1,035,000 24 1,735,000 23 1,535,000 20 1,235,000 19 1,135,000 105 6,675,000 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม  ๕ ป ี

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น 
4.1) แผนงานการศึกษา 

 
 

20 

 
 

6,262,000 

 
 

11 

 
 

5,102,000 

 
 

13 

 
 

5,312,000 

 
 

10 

 
 

5,002,000 

 
 

12 

 
 

5,212,000 

 
 

66 

 
 

26,890,000 

4.2) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง  
      ของชุมชน 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

4.3) แผนงานการศาสนาวฒันธรรม  
       และนันทนาการ 

 
20 

 
2,060,000 

 
22 

 
2,180,000 

 
20 

 
2,110,000 

 
22 

 
2,230,000 

 
20 

 
2,030,000 

 
104 

 
10,610,000 

รวม 41 8,422,000 34 7,382,000 34 7,522,000 33 7,332,000 33 7,342,000 175 38,000,000 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1) แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 

2 

 
 

110,000 

 
 

2 

 
 

110,000 

 
 

2 

 
 

110,000 

 
 

2 

 
 

110,000 

 
 

2 

 
 

110,000 

 
 

10 

 
 

550,000 

5.2) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง    
       ของชุมชน 

1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 

5.3) แผนงานการเกษตร 13 890,000 15 1,100,000 13 890,000 14 900,000 13 980,000 68 4,760,000 
รวม 16 1,080,000 18 1,230,000 16 1,020,000 17 1,030,000 16 1,110,000 83 5,410,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 
6.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 
 

11 

 
 

2,290,000 

 
 

7 

 
 

1,390,000 

 
 

8 

 
 

1,890,000 

 
 

7 

 
 

1,390,000 

 
 

7 

 
 

1,390,000 

 
 

40 

 
 

8,350,000 

6.2) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
       ของชุมชน 

 
6 

 
212,000 

 
7 

 
238,000 

 
7 

 
238,000 

 
7 

 
238,000 

 
7 

 
238,000 

 
34 

 
1,164,000 

6.3) แผนงานศาสนาวฒันธรรม 
       และนันทนาการ 

 
1 

 
20,000 

 
1 

 
20,000 

 
1 

 
20,000 

 
1 

 
20,000 

 
1 

 
20,000 

 
5 

 
100,000 

6.4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 250,000 2 620,000 1 120,000 - - 1 500,000 6 1,490,000 
รวม 20 2,772,000 17 2,268,000 17 2,268,000 15 1,648,000 16 2,148,000 85 11,105,000 
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ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม  ๕ ป ี

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
7.๑) แผนงานเคหะชุมชน 

 
 

3 

 
 

1,400,000 

 
 

8 

 
 

1,800,000 

 
 

24 

 
 

5,100,000 

 
 

14 

 
 

3,300,000 

 
 

14 

 
 

3,400,000 

 
 

63 

 
 

15,000,000 

7.2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 51 33,720,900 49 28,914,000 60 22,680,000 62 23,169,000 59 68,950,000 281 177,433,900 
7.3) แผนงานการพาณิชย ์ 5 1,750,000 5 5,950,000 6 1,250,000 3 550,000 1 200,000 20 9,700,000 

รวม 59 36,870,900 62 36,664,000 90 29,030,000 79 27,019,000 74 72,550,000 364 202,133,900 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
แหล่งน้ำ  
8.๑) แผนงานการเกษตร 

 
 

22 

 
 

151,775,000 

 
 

20 

 
 

51,575,000 

 
 

23 

 
 

12,875,000 

 
 

24 

 
 

13,375,000 

 
 

25 

 
 

19,254,000 

 
 

114 

 
 

248,854,000 

รวม 22 151,775,000 20 51,575,000 23 12,875,000 24 13,375,000 25 19,254,000 114 248,854,000 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
9.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

9 

 
 

16,343000 

 
 

10 

 
 

6,361,000 

 
 

19 

 
 

19,361,000 

 
 

8 

 
 

1,970,000 

 
 

9 

 
 

7,350,000 

 
 

55 

 
 

51,385,000 

๙.๒) แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 
       และนันทนาการ 

 
1 

 
100,000 

 
1 

 
100,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
200,000 

รวม 10 16,443,000 11 6,461,000 19 19,361,000 8 1,970,000 9 7,350,000 57 51,585,000 
รวมทั้งสิ้น 225 226,102,900 224 113,995,000 257 77,281,000 224 56,544,000 217 112,229,000 1,147 586,151,900 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลพิมาน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓  การพัฒนาการค้าและการลงทุน  

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
  ๑.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการฝึกอาชีพให้กับ
ชุมชนบ้านพิมาน หมู ่1 
 

เพื่อส่งเสริมให้
หมู่บ้านเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน 

ประชาชนบ้าน
พิมานหมู่ 1 

20,000 - - - - จำนวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เสริม 

สำนักปลัด 

2 โครงการอบรมศึกษาดงูาน
เพื่อสร้างความเข้มแขง็ใน
ชุมชนหมู่ ๑ 

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ของชุมชน 

ปีละ ๑ คร้ัง - 100,000 - - - จำนวนผู้ที่เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

ผู้นำชุมชนมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมอาหาร         
แปรรูป กลุ่มเลี้ยงปลา             
หมู่ 2 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ  

กลุ่มเลี้ยงปลา 20,000 - 20,000 - 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มมูลค่าและเพิ่ม
รายได้ของ
ประชาชน 

สำนักปลัด 

4 
 
 
 

โครงการสง่เสริมสนับสนุน
การดำเนินงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพยีง 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุน
แหลง่เรียนรู้
ภายในตำบล 

จัดสรร
งบประมาณ           
๔  คร้ัง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
แหลง่เรียนรู้ 

แหลง่เรียนรู้ต่างๆ  
มีองค์ความรู้ 

สำนักปลัด 

 

  แบบ ผ.๐2 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการฝึกอบรมการ
ประดิษฐ์สิ่งของจาก          
วัสดุเหลือใช ้

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถนำไป
ประกอบเป็น
อาชีพได ้

ฝึกอบรมให้
ความรู้แก่
ประชาชน
ภายในตำบล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้
อบรมมีรายได้
เสริม 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กอง            
สวัสดิการฯ 

6 โครงการสง่เสริมการแปรรูป           
ผลิตภัณฑ์ผ้า 

เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าให้มี
คุณภาพ 

ฝึกอบรม ๔ คร้ัง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
สมาชิกกลุ่ม           
ทอผ้า 

กลุ่มอาชีพมีรายได้
เสริม 

กอง            
สวัสดิการฯ 

7 โครงการสง่เสริมอาชีพ          
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้าน
การเกษตรและหัตถกรรม
พื้นบ้าน เช่นก่อสร้าง 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 
สร้างงาน                
สร้างรายได ้

ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ                
ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ข้อมูลรายไดท้ี่
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

8 โครงการธนาคารขยะตำบล
พิมาน 

เพื่อให้แตล่ะ
หมู่บ้าน สามารถ
คัดแยกขยะได้อย่าง
ถูกวิธ ี

๑๑ หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือน
สามารถคดั
แยกขยะได ้

แต่ละหมู่บา้น
สามารถคดัแยก
ขยะที่ต้นทางได้
อย่างถูกวิธ ี

สำนักปลัด 
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๑.2  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ 

 

โครงการสง่เสริมการ
ดำเนินงานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพยีง 

เพื่อให้ประชาชนได้
เรียนรู้ตามหลัก
ความพอเพยีง 

๑๑  หมู่บา้น ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนเข้าใจใน
หลักความพอเพยีง 

สำนัก
ปลัด 

2 โครงการพฒันาพื้นที่
ต้นแบบการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู ่“โคก หนอง นา 
โมเดล” 

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม 

๑๑ หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชน/
เกษตรกร                  
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น                

ประชาชน/
เกษตรกร               
มีคุณภาพชีวิต               
ที่ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัด 

 

1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตอเนกประสงค ์

เพื่อใช้ในการตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตรและทำ
กิจกรรมอ่ืนๆ 

๑ แหง่            
(ศูนย์เรียนรู้
ตำบลพิมาน) 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - จำนวนผู้มาทำ
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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๑.4  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร           
ตำบลพิมาน 

เพื่อกระจายองค์
ความรู้ด้าน
การเกษตรสูชุ่มชน 

จำนวนการ
จัดสรร
งบประมาณ               
๕  คร้ัง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้
ด้านการเกษตร 

สำนักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลพิมาน 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต 
       ๒.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการอบรมปลูกฝังวินัย
การจราจรในสถานศึกษา
และชุมชน 

เพื่อสร้างวินัยใน
การจราจร           
ลดอุบัตเิหตุ               
แก่นักเรียนและ
ชุมชน 

ฝึกอบรมให้
ความรู้  ๕  คร้ัง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนเด็กที่
ได้รับความรู้ 

ประชาชนมีวินัยใน
การจราจร 

สำนักปลัด 

 
 ๒.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือเยียวยา       
ผู้ประสบความเดือดร้อน
ต่างๆ 

เพื่อช่วยเหลือและ
เยียวยาประชาชน
ในพื้นที่ เช่นการ
ทำมาหากิน การ
ประกอบอาชีพ 

๑๑  หมู่บา้น ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เดือดร้อน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการฯ 

  แบบ ผ.๐2 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลพิมาน 

เพื่อจัดสวัสดิการ
ให้กับประชาชน
ตำบลพิมาน 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับศูนย ์          
ปีละ ๑ คร้ัง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้สูงอายุมีจิตใจ 
อารมณ์ที่ด ี

กอง
สวัสดิการฯ 

3 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน 
 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับศูนย ์            

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อุดหนุนปีละ ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ 

สำนักปลัด 

 
       ๒.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการรณรงค์ป้องกัน          
ยาเสพตดิ อุบตัิเหตุ อุบตัิภยั
โรคตดิต่อและไม่ติดต่อฯลฯ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ตระหนักถึง
ความ สำคญัและ
ขยายผลให้กับคน
ในชุมชน 
 

จัดกิจกรรม
รณรงค์จำนวน             
๔ คร้ัง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนห่างไกล
ยาเสพตดิ 

สำนักปลัด 

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ                 
อปพร. 
 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการ 
ป้องกันภัยต่างๆ 

 ดำเนินการ             
ปีละ  ๑  คร้ัง 

๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการประชุมภาคี
เครือข่าย 

เพื่อบูรณาการงาน
ร่วมกันกับภาคี
เครือข่าย 
 
 

ดำเนินการ                 
๔ คร้ัง 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จำนวนภาค ี         
ที่เข้าร่วม 

มีการบูรณาการ
การทำงานร่วมกัน 

สำนักปลัด 

4 โครงการปกป้องสถาบัน          
งานรัฐพิธี ในวันสำคญัต่างๆ 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักด ี            
ต่อสถาบัน 
 

จัดสรร
งบประมาณ             
๕  คร้ัง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมี        
ความรัก  สมัคร
สมาน สามคัค ี

สำนักปลัด 

5 โครงการจดักิจกรรมของ  
อปพร.  เช่น กิจกรรมวัน 
อปพร.,  การฝึกซ้อมแผนฯ 

เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการ
ดำเนินกิจกรรม
ของ อปพร. 
 

สมาชิก อปพร.          
ในตำบล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ  
อปพร.เข้าร่วม
กิจกรรม 

อปพร. มีความรู้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

6 โครงการค่ายเยาวชนตำบล
พิมาน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้รู้จักการ
เป็นจิตอาสา 
 

จัดกิจกรรม                
๕ คร้ัง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กและ
เยาวชนที ่         
เข้าร่วม 

เด็กและเยาวชนรู้
บทบาทหน้าที ่  
และเป็นจิตอาสา 

สำนักปลัด 

7 โครงการการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการ
ดำเนินงาน 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๑๑ หมู่บ้าน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนหมู่บ้าน
ที่ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมี            
ส่วนร่วม 

สำนักปลัด 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

8 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลพิมาน 

เพื่อให้คนใน
ชุมชนที่เป็น
สมาชิกได้มี
สวัสดิการ 

ดำเนินการ              
ปีละ ๑ คร้ัง 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชากรมี
สวัสดิการ 

ประชาชนมี
สวัสดิการ 

กอง
สวัสดิการฯ 

9 อุดหนุนศูนย์ครอบครัว
ประจำตำบลพิมาน 

เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ดำเนินการ 
ปีละ ๑ คร้ัง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ของ
ครอบครัวท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมมี
ความอบอุ่น 

ครอบครัวท่ีเข้า
ร่วมโครงการมี
ความสัมพันธ์ท่ีด ี

กอง
สวัสดิการฯ 

10 โครงการอบรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลพิมาน 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอาย ุ

๑๒ เดือน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

กอง
สวัสดิการ 

11 โครงการอุดหนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัวชุมชน
ตำบลพิมาน 

เพื่อให้ศูนย์พฒันา
ครอบครัวได้จดั
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

๓  คร้ัง - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อุดหนุนปีละ ๑ 
คร้ัง 

คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา 

กอง
สวัสดิการ 

12 โครงการสง่เสริมการจดัทำ
แผนชุมชน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

๔  คร้ัง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ๑๐๐
ของจำนวน
หมู่บ้านเขา้
ร่วม 

ประชาชนได้เสนอ
แผนงาน/โครงการ 

สำนักปลัด 

 
 
 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๕๕ - 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 
องค์การบรหิารส่วนตำบลพิมาน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยั่งยืน 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แลการคา้ระหว่างประเทศ 
     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุ 
          ๓.๑ แผนงานด้านสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการจดัหาเคร่ืองออก
กำลังกายของคนในชุมชน 
หมู่ 1 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
กำลังกาย 

เคร่ืองออกกำลงั
กายกลางแจง้ 

- 100,000 100,000 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
 

ประชาชนได้ออก
กำลังกาย 

กองช่าง 

2 
 
 

โครงการจดัหาอุปกรณ์
ทางการแพทย ์หมู่ท่ี ๓   

เพื่อให้ประชาชน 
มีอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่มี
คุณภาพ 

อุปกรณ์ทาง
การแพทย ์

- 100,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพทีด่ ี 

ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

สำนักปลัด 

3 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองออก
กำลังกายภายในหมู่บ้าน
แสงสว่าง หมู ่5 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
กำลังกาย 

เคร่ืองออกกำลงั
กายกลางแจง้ 

- 100,000 100,000 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
 

ประชาชนได้ออก
กำลังกาย 

กองช่าง 

4 โครงการจดัหาอุปกรณ์ออก
กำลังกายกลางแจง้บ้าน
ดอนพัฒนา หมู่ 6 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
กำลังกาย 

เคร่ืองออกกำลงั
กายกลางแจง้ 

- 100,000 100,000 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
 

ประชาชนได้ออก
กำลังกาย 

กองช่าง 

  แบบ ผ.๐2 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๕๖ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองออก
กำลังกายกลางแจง้              
บ้านสุขเกษม หมู ่๗ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
กำลังกาย 

เคร่ืองออกกำลงั
กายกลางแจง้ 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
 

ประชาชนได้ออก
กำลังกาย 

กองช่าง 

6 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองออก
กำลังกายกลางแจง้          
บ้านพิมานท่า หมู่ 8 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
กำลังกาย 

เคร่ืองออกกำลงั
กายกลางแจง้ 

- - 100,000 100,000 - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
 

ประชาชนได้ออก
กำลังกาย 

กองช่าง 

7 โครงการรณรงค์ประสาน
การต่อต้านสิง่เสพติด 
อุบัติเหตุ ไขเ้ลือดออก 
ไข้หวัดนก เอดส ์ฯลฯ 
 

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงการ
ป้องกันโรค 

ดำเนินการปีละ 
๑ คร้ัง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชน
ตระหนักถึงการ
ป้องกันโรค 

กอง
สวัสดิการฯ 

8 โครงการอบรมใหค้วามรู้แก่
เด็กและเยาวชนในการ
ป้องกันโรคเอดส ์

เพื่อให้ความรู้แก่
เด็กและเยาวชน
ตำบลพิมาน 

ฝึกจัดอบรม              
๓  คร้ัง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ             
ผู้อบรมมี
ความรู้เร่ือง
เอดส ์

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
เร่ืองโรคเอดส ์

กอง
สวัสดิการฯ 

9 โครงการอบรม พัฒนา
ศักยภาพ ใหค้วามรู้เก่ียวกับ
สาธารณสุข 

เพื่อเป็นการอบรม
ให้ความรู้เก่ียวกับ
สาธารณสุขด้าน
ต่างๆแก่
ประชาชน 

จำนวนการจัด
อบรม  ๔  คร้ัง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ             
ผู้อบรมมี
ความรู้ ทักษะ 

ประชาชนมีความรู้
และสามารถนำไป
ปฏิบตัิได้ถูกวิธ ี

สำนักปลัด 

 

 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๕๗ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ การพ่นหมอก
ควัน 

เพื่อให้ผู้ป่วยได้
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการ
บริโภค 

จัดกิจกรรม                   
๔ คร้ัง 

๒๐,๐๐๐ 20,000 ๒๐,๐๐๐ 20,000 ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้
เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจ 

สามารถพ่นหมอก
ควันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

11 โครงการตรวจหาสารพิษ 
ในร่างกาย 

เพื่อให้ทราบถงึ
ปริมาณสารพิษใน
ร่างกาย 
 

ดำเนินการ                      
๔  คร้ัง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

จำนวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน
ตระหนักเร่ือง
สารพิษตกค้าง 

กอง
สวัสดิการฯ 

12 โครงการอบรมใหค้วามรู้
เก่ียวกับผลกระทบของ
สารเคมีและการป้องกัน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รู้จักโทษของ
สารเคมีและการ
ป้องกัน 

ดำเนินการ          
ปีละ  ๑ คร้ัง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนผู้ใช้
สารเคมีลดลง 

ประชาชนลดการ
ใช้สารเคมีในพื้นที่
การเกษตร 

กอง
สวัสดิการฯ 

13 
 
 
 

โครงการป้องกันและ
ควบคุม โรคพษิสุนัขบ้า   

เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า 

๑๑  หมู่บา้น ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ของจำนวน
สุนัขและแมว
ได้รับการ           
ฉีดวคัซีน 

โรคพิษสุนัขบ้าไม่
แพร่ระบาดจาก
สัตว์สู่คน 

สำนักปลัด 

14 โครงการสำรวจและบันทึก
ข้อมูลในระบบ 
thairabies.net 

เพื่อให้ทราบ
จำนวนสุนัขใน
พื้นที ่

๑๑  หมู่บา้น ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ของสุนัขใน
พื้นที่ได้ขึ้น
ทะเบียน 
 

มีข้อมูลสุนัขใน
พื้นที ่

สำนักปลัด 

 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๕๘ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

15 โครงการรณรงค์การต่อต้าน 
สิ่งเสพตดิ อุบตัิเหตุ อุบตัิภยั 
ป้องกันไข้เลือดออก              
โรคไข้หวดันก โรคเอดสแ์ละ
โรคอ่ืนๆ 

เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสำคัญใน
การป้องกันโรค 

๑๑  หมู่บา้น ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของหมู่บา้นเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชน
ตระหนักถึงการ
ป้องกันโรค 

กอง
สวัสดิการฯ 

16 โครงการเฝ้าระวังโรคสัตว์           
ติดคน โรคสัตว์อุบตัิใหม ่
และอาหารปลอดภยัมีส่วน
ร่วมของชุมชนด้วย
เทคโนโลยีดิจติอล (PODD) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวังโรค
ในระบบ
เทคโนโลยีดิจติอล 

๑๑  หมู่บา้น 30,000 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของจำนวน
หมู่บ้านเขา้ร่วม
กิจกรรม 

สามารถ
ดำเนินการ แก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงท ี

สำนักปลัด 

17 โครงการฝึกอบรมป้องกัน
โรคเอดส์ในโครงการวยัรุ่น
วัยใส ห่างไกลโรคเอดส ์

เพื่อสร้างความรู้
การป้องกันโรค
เอดส์ให้กับเด็ก
และเยาวชน 
 

จำนวน ๓ คร้ัง 35,000 
 

35,000 ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
ความรู้ 

เด็กสามารถ
ป้องกันโรคเอดส์ได้
ด้วยตนเอง 

กอง
สวัสดิการฯ 

18 โครงการจดัซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

เพื่อควบคุมโรค
และระงับ
โรคตดิต่อ 
 

ปีละ ๑ คร้ัง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้านที่ได้รับ
บริการ 

ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุข 

สำนักปลัด 

19 โครงการจดัซ้ือวัสดทุราย
กำจัดลูกน้ำ น้ำยาพ่นหมอก
ควัน วัสดุการแพทย์อ่ืน  
เพื่อป้องกันไข้เลือดออก 

เพื่อลดการระบาด
ของไข้เลือดออก 

จำนวนการ
จัดสรร
งบประมาณ                
๔ คร้ัง 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนไม่
เป็น
ไข้เลือดออก 

ชุมชนปลอดลูกน้ำ
ยุงลายและลดการ
ระบาดของ
ไข้เลือดออก 

สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

20 โครงการอบรมใหค้วามรู้
การป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
2019(COVID-19) 

เพื่อให้ความรู้ 
คำแนะนำ การ
ดูแลเฝ้าระวัง
ป้องกันตนเอง 

ประชาชนทั้ง 
11 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ห่างไกลโรค 

ประชาชนตำบล
พิมานไม่เป็น 
โรคตดิต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา2019 

สำนักปลัด 

21 โครงการจดัซ้ือน้ำมัน
เชื้อเพลงิเพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

เพื่อเป็นระงับการ
แพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 

จัดซ้ือน้ำมัน
กรณีเกิดโรค
ไข้เลือดออก 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

จำนวนโรค
ไข้เลือดออก
ลดลง 

โรคไข้เลือดออกไม่
แพร่ระบาดใน
ชุมชน 

สำนักปลัด 

22 ค่าตอบแทนอาสาสมคัร
บริบาลท้องถิ่นของ อปท. 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้กับ
อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 

จำนวน ๒ อัตรา 250,000 250,000 ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้ป่วย
ได้รับการดูแล
จากนักบริบาล 

ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลจากนัก
บริบาล 

กอง
สวัสดิการฯ 

23 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการดำเนิน
โครงการพระราชดำริดา้น
สาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณสขุ 

๑๑  หมู่บา้น ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองสุขศึกษา 

สำนักปลัด 

24 อุดหนุนงบประมาณให้กับ
สำนักงานปศสุัตว ์อำเภอ/
จังหวดั ในการควบคุมโรค
พิษสุนัขบา้/ทำหมันสุนัข
และแมว 

เพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค
พิษสุนัขบา้ และ
เพื่อควบคุมจำนวน
สุนัขและแมว 

อุดหนุนปีละ           
๑ คร้ัง 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ โรคพิษสุนัขบ้า
ไม่แพร่ระบาด 

ไม่เกิดโรคพษิสุนัข
บ้าในพื้นที่ /
จำนวนสุนัข แมว
ลดลง 

สำนักปลัด 

25 อุดหนุนกิจการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อควบคุมการ
ระบาดของโรคพษิ
สุนัขบ้า 

อุดหนุน
งบประมาณ           
ปีละ ๑ คร้ัง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ โรคพิษสุนัขบ้า
ไม่แพร่ระบาด 

จำนวนโรคพิษ
สุนัขบ้าลดลง 

สำนักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลพิมาน 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

    ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
          ๔.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองเล่น
กลางแจง้ ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กตำบลพิมาน 

เพื่อให้เด็กเล็ก        
มีแหลง่เรียนรู้ที่
เหมาะสมตามวัย  

เคร่ืองเล่น
กลางแจง้ 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - -  เด็กเล็กมี
พัฒนาการดขีึ้น  

 เด็กเล็กมีพื้นที่ใน
การเสริมสร้าง
พัฒนาการ
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

2 โครงการจดัสอน
ภาษาอังกฤษให้กับ           
เด็กและเยาวชน 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความรู้
ด้านภาษาใหแ้ก่
นักเรียน 

 ดำเนินการ   
๒  คร้ัง                  
ต่อสัปดาห ์

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
เด็กที่เข้าร่วม
กิจกรรมใช้
ภาษาอังกฤษ
ได้ 

นักเรียนมีความรู้
มากขึ้นและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

สำนักปลัด 

3 โครงการปรับภูมิทศัน์
บริเวณศูนย์พฒันา             
เด็กเล็ก 

เพื่อเป็นการ
ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้
เหมาะสมและ
สวยงาม 

ศพด. ๔ แห่ง ๓๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
จำนวนศูนย์
เด็ก 

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเอ้ือต่อการจัด
ประสบการณ์ 

สำนักปลัด 

  แบบ ผ.๐2 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 อาหารกลางวัน            
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและ
เด็กนักเรียนในตำบล 

เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทานอาหาร
ที่มีคุณภาพและ
เพียงพอ 

อาหารกลางวัน
โรงเรียนและ 
ศพด. 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนเด็กที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียนและ
ปฐมวัยมีร่างกาย
ที่สมบูรณ์ 

สำนักปลัด 

5 อาหารเสริม(นม)             
ให้กับโรงเรียนและ                   
ศูนย์พฒันาเด็ก 

เพื่อให้เด็กไดด้ื่ม
นมที่มีคุณภาพ
และเพียงพอต่อ
ความต้องการ 
 

รร. ๖ แหง่ 
ศพด. ๔  แหง่ 

1,500,000 1,๕๐๐,๐๐๐ 1,๕๐๐,๐๐๐ 1,๕๐๐,๐๐๐ 1,๕๐๐,๐๐๐ จำนวนเด็กที่
ได้รับนม 

เด็กได้รับนมที่
เพียงพอ 

สำนักปลัด 

6 โครงการจดักิจกรรม 
งานวันเด็กแหง่ชาต ิ

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการ        
ของเด็ก 
 

ดำเนินการ                 
๔  คร้ัง 
 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จำนวนเด็กที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กมีพฒันาการ
สมวัย รู้หน้าที่
ของตนต่อชุมชน 

สำนักปลัด 

7 โครงการซ่อมแซม 
ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น   
การติดตั้งมุ้งลวด ประตู 
หน้าต่าง ฯลฯ 
 
 

เพื่อเป็นการ
ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้
เหมาะสมแก่การ
เรียนรู้ 

ศูนย์พฒันา 
เด็กเล็ก ๔ แห่ง 

๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ ความปลอดภยั 
ของเด็ก 

เด็กมีความ
ปลอดภยั 

สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

8 โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์ / 
วัสดุสื่อการศึกษา 
ประจำศูนย์พฒันา            
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้มี
สื่อในการจัด
ประสบการณ์ 

ศพด. ๔ แห่ง ๑๖๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวนศูนย์         
ที่ได้รับ 

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมกับวยั 
 

สำนักปลัด 

9 โครงการจดัแสดงผลงาน
ทางวิชาการศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมพฒันา
เด็กชั้นปฐมวัย 

ศพด. ในเขต
ตำบลพิมาน 

10,000 10,000 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ของ
ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมกับวยั 
 

สำนักปลัด 

10 กิจกรรมค่ายเยาวชน เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้มีการ
พัฒนา 

จัดกิจกรรม                  
๑ คร้ัง / ป ี

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กรู้หน้าที่ของ
ตนต่อสงัคม 

สำนักปลัด 

11 โครงการปรับปรุงสนาม
เด็กเล่น ศพด. พิมาน 

 เพื่อให้ ศพด.มี
สนามเด็กเล่นที่
ปลอดภยัได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงสนาม
เด็กเล่น ๑ แห่ง 

๔๐๐,๐๐๐ - - - -  เด็กเล็กมี
พัฒนาการดี
ขึ้น 

ศพด.มีสนามเด็ก
เล่นที่ปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน 

สำนักปลัด 

12 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝ้าเพดาน  
ศพด. พิมาน 

เพื่อให้ ศพด.          
มีฝ้าเพดานที่
คงทนและ
ปลอดภยั 

ปรับปรุงฝา้
เพดาน ๑ แห่ง 

๓๐,๐๐๐ - - - - ฝ้าเพดานที่ได้
มาตรฐานและ
สวยงาม 

ศพด.มีฝ้าเพดาน
ที่คงทนและ
ปลอดภยั 

สำนักปลัด 

13 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารศูนย์สื่อ 
ศพด.พิมาน 
 

เพื่อให้ศพด.มี
อาคารที่คงทน
และปลอดภัย 

๑ แหง่ ๓๐,๐๐๐ - - - - ผู้ใช้สถานที่
ได้รับความ
ปลอดภยั  

ศพด.มีอาคารที่
คงทนและ
ปลอดภยั 

สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

14 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัด
เทพไพรวัลย ์               
สังกัด อบต.พิมาน               

เพื่อให้ ศพด.       
มีห้องน้ำ ทีถู่ก
สุขลักษณะ         
ตามกระทรวง
สาธารณสุข  

ห้องน้ำจำนวน 
๒ ห้อง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ศพด.                
มีห้องน้ำ           
ที่สะอาดและ
เพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 

ศพด. มีห้องน้ำ  
ที่ถูกสุขลักษณะ 
ตามกระทรวง
สาธารณสุข  
 

สำนักปลัด 

15 โครงการอบรมความ
ปลอดภยัเด็กใน ศพด. 
วัดโพธ์ิสว่าง 

เพื่อให้ผู้เรียนได้
รู้จักระมัดระวัง
ความปลอดภยั
ทุกคน 

นักเรียน   
๒5 คน 
 
 

10,000 - 10,000 - 10,000 นักเรียนทุกคน
รู้จักระมัดระวัง
ความปลอดภยั 

ผู้เรียนรู้จัก
ระมัดระวังความ
ปลอดภยั 

สำนักปลัด 

16 โครงการจ้างเหมา
แม่บ้านทำความสะอาด
ศพด.  วดัโพธ์ิสว่าง 

เพื่อให้ศพด.มี
บุคลากรในการ
ทำความสะอาด
ศพด. 

แม่บ้าน ๑ คน 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 ความสะอาด
เรียบร้อยของ 
ศพด.  

ศพด.มีบคุลากร
ในการทำความ
สะอาด   

สำนักปลัด 

17 โครงการก่อสร้างหลงัคา
สนามเด็กเล่น ศพด.             
วัดโพธ์ิสว่าง 

เพื่อให้มีหลงัคา
กันแดดที่
เพียงพอและ
ม่ันคงปลอดภยั 

ก่อสร้างหลงัคา
๑ แหง่ 

100,000 - - - - เด็กเล็กมีพื้นที ่   
ในการ        
เสริมสร้าง
พัฒนาการ            
ที่ดีขึ้น 

ศพด.มีสนามเด็ก
เล่นที่ม่ันคง
ปลอดภยัเพยีงพอ 

สำนักปลัด 

18 โครงการปรับปรุงซ่อม
แซ่มห้องน้ำและอ่างลา้ง
มือล้างหน้าสำหรับเด็ก 
ศพด. วัดโพธ์ิสว่าง 
 

เพื่อให้มีห้องน้ำ 
อ่างล้างหน้า ล้าง
มือเพียงพอ 

ปรับปรุง
ห้องน้ำและอ่าง
ล้างมือ ๑ แห่ง 

100,000 - - - - เด็กเล็กได้รับ
ความ
ปลอดภยั 

ศพด.มีห้องน้ำ
อ่างล้างมือล้าง
หน้าที่ได้
มาตรฐาน 

สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

19 โครงการปรับปรุงสนาม
เด็กเล่น ศพด.วัดโพธ์ิ
สว่าง 

เพื่อให้ศพด.มี
สนามเด็กเล่นที่
ได้มาตรฐาน 

ปรังปรุงสนาม
เด็กเล่น ๑ แห่ง 

100,000 - - - - เด็กเล็กมี
พัฒนาการดขีึ้น 

ศพด.มีสนามเด็ก
เล่นที่ได้
มาตรฐาน 

สำนักปลัด 

20 โครงการปรับปรุงพื้น
ภายในห้องเรียน 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก              
วัดโพธ์ิชยัศรี 
 

เพื่อสร้าง
บรรยากาศ 
ภายในห้องเรียน
ให้เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน 
สะอาดและงา่ย
ต่อการดูแลรักษา  
ถูกต้องตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
แห่งชาต ิ

ห้องเรียน              
1  ห้อง 
 

30,000 - - - - เด็กเล็กมีพื้นที่ใน
การเสริมสร้าง
พัฒนาการทีด่ีขึ้น 

เพื่อให้จัดการ
เรียนการสอนที่มี
คุณภาพ เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
สะอาด สวยงาม 
ดูแลง่าย มี
มาตรฐานในด้าน
อาคารเรียน 
 

สำนักปลัด 

21 อุดหนุนกิจกรรม
การศึกษาแก่เด็ก
นักเรียนให้กับโรงเรียน 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการ
เรียนการสอน  

จัดสรร
งบประมาณ               
๔  คร้ัง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนเด็กที่
ได้รับ
การศึกษา 

เด็กนักเรียนมี
ทักษะในการ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 
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๔.2 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการลานบ้านลานเมือง เพื่อแลกเปลีย่น
ความคดิเห็น/
วัฒนธรรม            
ของชุมชน 

จำนวนการ
ดำเนินการ                
๔  คร้ัง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาได้รับการ
สืบทอด 

สำนักปลัด 

 

 ๔.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม           
ภายในตำบลพิมาน 

เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรมให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ 

 11 หมู่บา้น  - 100,000 - 10๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๙๐ 
ของหมู่บา้น
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

สำนักปลัด 

2 โครงการสง่เสริมเด็กและ
เยาวชนให้มีจิตสาธารณะ 
หมู่ 10 

เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรมให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ 

ปีละ ๑ คร้ัง  - 20,000 - 2๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๙๐ 
ของหมู่บา้น
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

สำนักปลัด 

3 โครงการอบรมพฒันาทักษะ
ด้านการกีฬา 

เพื่อเพิ่มทักษะ               
ด้านกีฬา 

ดำเนินการ ปลีะ 
๑ คร้ัง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีทักษะเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการสง่นักกีฬาร่วม
แข่งขันในรายการตา่งๆ 

เพื่อส่งเสริมให้
นักกีฬาได้ออก
กำลังกายและ
พัฒนาทักษะด้าน
กีฬา 

นักกีฬาทั้ง ๑๑ 
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมี
ร่างกายแขง็แรง 

สำนักปลัด 

5 โครงการพฒันาครู/           
ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

ครูผู้ดแูลเด็ก 
ศพด. ๔ แห่ง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนครู
ผู้ดูแลเด็กทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม 

ครูผู้ดแูลเด็กมี
ทักษะเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

6 โครงการจัดกิจกรรมแขง่ขัน
จักรยานเพื่อสุขภาพ/           
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย 

จัดการแขง่ขัน
จักรยานปีละ             
๑ คร้ัง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนสุขภาพ
แข็งแรง 

สำนักปลัด 

7 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศึกษาดู
งาน ส.อบต./พนักงานส่วน
ตำบลผู้นำชุมชน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิหน้าที ่

ปีละ ๑ คร้ัง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้ที่เข้า
รับการ

ฝึกอบรม 
 

ส.อบต./ผู้นำ
ชุมชนมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

8 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้นำด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิหน้าที ่

ปีละ ๑ คร้ัง/คน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนผู้ที่เข้า
รับการ

ฝึกอบรม 

ส.อบต./ผู้นำ
ชุมชนมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

9 โครงการสบืสานภูมิปญัญา
ชุมชนโดยกลุ่มเยาวชน
ตำบลพิมาน 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการสืบ
สานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

จำนวนการ
ดำเนินการ          
๔  คร้ัง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนเด็กที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนได้
สืบสานภูมิปญัญา 

สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10 โครงการสบืสานประเพณี           
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อรักษาไว้ซ่ึง
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ดำเนินการ           
๔ คร้ัง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนหมู่บ้าน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการสืบทอด 

สำนักปลัด 

11 โครงการเยาวชนสืบสาน            
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดย
สภาเด็กและ
เยาวชนตำบล
พิมาน 

๓  คร้ัง ๓๐,๐๐๐ 30,000 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของเด็กในสภา
ฯที่เขา้ร่วม
กิจกรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการถ่ายทอด 

สำนักปลัด 

12 โครงการพฒันาศักยภาพ
และศึกษาดงูานศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กต้นแบบ 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและ
ผู้ช่วยครูผู้ดแูลเด็ก 

ศึกษาดูงาน           
๑ คร้ัง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จำนวนครูที่
ได้รับการ
พัฒนา 

ครูได้รับการพฒันา
ศักยภาพ 

สำนักปลัด 

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
อาหารกลางวัน 
ค่าหนังสือ 
อุปกรณ์การเรียน 
ศพด. 

๔ ศูนย ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พัฒนาการของ
เด็กที่เหมาะสม
กับวัย 

เด็กมีพฒันาการที่
เหมาะสมกับวยั 

สำนักปลัด 

14 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
กำลังกายและ
ห่างไกลยาเสพตดิ 

๓  คร้ัง 150,000 ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของหมู่บา้น
เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 

ประชาชนห่างไกล
ยาเสพตดิ 

สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

15 โครงการจดังานนมัสการ
หลวงปู่องคแ์สน 

เพื่อให้ประชาชน
ตำบลพิมานและ
ประชาชนทั่วไปได้
เรียนรู้ประเพณี
วัฒนธรรม วิถี
ชุมชน 

ปีละ ๑  คร้ัง 300,000 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ของหมู่บา้น
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนตำบล
พิมานและ
ประชาชนทั่วไปได้
เรียนรู้ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

16 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรมให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ 

ปีละ ๑ คร้ัง
(สถานที่ วดั
หนองแก่งทราย) 

50,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ของหมู่บา้น
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

สำนักปลัด 

17 โครงการจดัซ้ือวัสด ุอุปกรณ์
การขันกีฬา  

เพื่อส่งเสริม
ประชาชนในการ
ออกกำลังกาย 

จัดซ้ือวัสดุการ
กีฬาให้กับ
หมู่บ้าน  ๑๑ 
หมู่บ้าน 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จำนวน
ประชาชนที่ได้
ออกกำลังกาย 

ประชาชนมีการ
ออกกำลังกาย  
และมีสุขภาพ
แข็งแรง 

สำนักปลัด 

18 อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้านใน
การจัดงานประเพณี 

เพื่อให้ประชาชน
ได้สืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น
ของแต่ละหมู่บา้น 

อุดหนุน
งบประมาณปีละ 
๑ คร้ัง 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 
 

จำนวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
แต่ละหมู่บา้น 

ชุมชนสามารถ
รักษาไว้ซ่ึง
ประเพณี  
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

19 อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีแขง่เรือออก
พรรษาตำบลพิมาน 

เพื่อเป็นการเสริม
การอนุรักษ์
ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จัดกิจกรรม 
จำนวน ๕ คร้ัง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้
ร่วมกันสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สำนักปลัด 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

20 อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณี ไหลเรือไฟและ
งานกาชาดจงัหวัดนครพนม  

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

อุดหนุน
งบประมาณ           
ปีละ ๑ คร้ัง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประเพณีจังหวดั
นครพนมได้รับการ
สืบทอด 

สำนักปลัด 

21 อุดหนุนสภาวฒันธรรม
ตำบลพิมานในการจัด
กิจกรรมงานบุญมหาชาต ิ
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ร่วมกันสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

อุดหนุน
งบประมาณ           
ปีละ ๑ คร้ัง 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการสืบทอด 

สำนักปลัด 

22 อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีสงกรานตต์ำบล
พิมาน  

เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม
ท้องถิ่น  และ
ประเพณีต่างๆ 

จัดกิจกรรมวัน
สงกรานต ์            
ปีละ ๑ คร้ัง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ทุกหมู่บ้านได้
ร่วมสืบสาน
ประเพณี 

ประเพณี 
วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาได้รับการ
ถ่ายทอด 

สำนักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลพิมาน 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 

เพื่อให้คนใน
ชุมชนได้มี        
ส่วนร่วมในการ
รักษาป่า 

ตัวแทนอาสา
พิทักษ์ป่า            
๕๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ป่า 

สำนักปลัด 

2 โครงการซ้อมแผนป้องกัน 
ไฟป่า 

เพื่อให้ความรู้แก่
อาสาสมัคร             
พิทักษ์ป่า 
 
 
 

ดำเนินการ             
ปีละ ๑ คร้ัง 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

 

 

 

  แบบ ผ.๐2 
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๕.๒ แผนงานสรา้งความเขม้แข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการบริหารจัดการขยะ
โดยชุมชน (ธนาคารขยะ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการขยะ
โดยชุมชน 

ดำเนินการ  ๑๑ 
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
หมู่บ้านที่เขา้
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
จัดการขยะด้วย
ตนเอง 

สำนักปลัด 

 
    ๕.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการปลูกป่าชุมชน/
ธนาคารต้นไม้/                   
ปลูกหญ้าแฝก 

เพื่อส่งเสริมการ
ปลูกป่าชุมชนและ
สร้างจติสำนึกใน
การปลูกป่า 

จำนวนการ
ดำเนินการ                 
๔  คร้ัง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนพื้นที่ที่
มีต้นไม้
เพิ่มขึ้น 

จำนวนป่าไม้ใน
พื้นที่เพิ่มมากขึ้น 

สำนักปลัด 

๒ โครงการสง่เสริมการ 
ปลูกพืชสมุนไพรไทย 

เพื่อส่งเสริมการ
ปลูกและอนุรักษ์
พืชสมุนไพรไทย 

จำนวนการ
ดำเนินการ             
๔  คร้ัง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวน
ครัวเรือนปลูก
สมุนไพร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
สมุนไพร 

สำนักปลัด 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ             
ริมถนนภายในตำบล
พิมาน 

เพื่อความสะอาด 
เป็นระเบียบ 

๑๑ หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวน
หมู่บ้านที่เขา้
ร่วม 

พื้นที่ในตำบล
สะอาดเป็น
ระเบียบ 

สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการธนาคารต้นไม้ เพื่อส่งเสริมการ 
ปลูกป่า 

กล้าไม้
๘๐,๐๐๐ ต้น 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนกล้าไม้ ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
ฟื้นฟูป่า 

สำนักปลัด 

5 โครงการผักสวนครัว       
ร้ัวกินได้ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกผัก
สวนครัวกินเองและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงาม 

จำนวนการ
ดำเนินการ                
๔  คร้ัง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้ลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือน/
หมู่บ้านสะอาด
เป็นระเบียบ 

สำนักปลัด 

6 โครงการ Big cleaning 
day 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อน 
ความสะอาดของ
ชุมชน 

๑๑ หมู่บ้าน 40,000 40,000 ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้
อบรมปฏิบัติ
ได้จริง 

ชุมชนสะอาดเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

สำนักปลัด 

7 โครงการ รักษ์น้ำ            
รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาต ิ

ปลูกป่า ทำฝาย
ชะลอน้ำ ปลูก
แฝก 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ความสมบูรณ์
ของป่า 

ป่าอุดมสมบูรณ์ สำนักปลัด 

8 โครงการปลูกป่า           
หญ้าแฝก ในที่สาธารณะ 

เพื่อส่งเสริมการ
ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 
 

ป่าภูพานน้อย 
และที่
สาธารณะของ
หมู่บ้าน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความสมบูรณ์
ของป่า 

ป่าอุดมสมบูรณ์ สำนักปลัด 

9 โครงการก่อสร้าง            
เรือนเพาะชำกล้าไม้ 

เพื่อเก็บพันธ์ไม้ เรือนเพาะชำ         
กล้าไม้ 

30,000 30,000 ๓๐,๐๐๐ 30,000 ๓๐,๐๐๐ 
 
 

จำนวนต้นไม้
ที่มีไว้ปลูก 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
ปลูกป่า 
 

สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10 โครงการฝึกอบรมราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า 

เพื่อให้ความรู้กับ
ประชาชนเก่ียวกับ
การดูแลปา่           
พิทักษ์ป่า 
 
 

จัดฝึกอบรม
แกนนำ              
ปีละ ๑ คร้ัง 

- ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๑๐๐ 
ของแกนนำ
ได้รับความรู้ 

ประชาชนมี
ความรู้และนำไป
ปฏิบตัิในชุมชน 

สำนักปลัด 

11 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
พันธุ์พืชท้องถิ่น 

๑๑  หมู่บา้น ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละ๑๐๐ 
ของจำนวน
หมู่บ้านเขา้
ร่วมโครงการ 
 

ประชาชนตำบล
พิมานได้ร่วมกัน
อนุรักษ์พันธุ์พืช 

สำนักปลัด 

12 โครงการปลูกต้นไม้            
ริมถนนสองข้างทาง เช่น 
ต้นคูณ กันเกรา ฯลฯ  

เพื่อให้บริเวณสอง
ข้างทางมี
ทัศนียภาพที่
สวยงาม น่ามอง 
 

จำนวนการ
ดำเนินการ                    
๑  คร้ัง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนต้นไม้
เพิ่มขึ้น 

ถนนสองข้างทาง
สวยงาม ร่มร่ืน 

สำนักปลัด 

13 โครงการปล่อยพันธุ์ปลา
ชนิดต่างๆในแหล่งน้ำ
สาธารณะตำบลพิมาน 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และขยายพันธุ์ปลา
ในแหล่งน้ำ
ธรรมชาต ิ
 
 

แหลง่น้ำ
สาธารณะใน
ตำบล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนสัตว์
น้ำเพิ่มขึ้น 

แหลง่น้ำ
สาธารณะมีความ
อุดมสมบูรณ์ด้วย
สัตว์น้ำ 

สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

14 โครงการพลงังาน
แสงอาทติย์ ระบบ           
โซล่าเซลล ์
 
 

เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม 

๒  แห่ง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จำนวนระบบ            
โซล่าเซลล ์

ประชาชนได้ใช้
พลังงาน
ทางเลือก 

สำนักปลัด 

15 โครงการก่อสร้าง         
เรือนเพาะชำตำบลพิมาน
และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตำบลพิมาน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เรือนเพาะชำ - ๒๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
จำนวน
หมู่บ้านเขา้
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วม
เพาะกล้าไม้ ได้
เรียนรู้และ
ถ่ายทอดให้กับ
คนในชุมชน 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕70) 

สำหรับองค์การบรหิารสว่นตำบลดำเนินการ 
องค์การบรหิารส่วนตำบลพิมาน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยั่งยืน 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การปรบัสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
    ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
        ๖.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตัง้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อให้มีการ
จัดการเลือกตัง้           
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

จัดการเลือกตัง้ 
๑ คร้ัง 

- - 5๐๐,๐๐๐ - - ความรู้ ความ
เข้าใจของ                
ผู้อบรม 

การเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความบริสุทธ์ิ
ยุติธรรม 

สำนักปลัด 

2 โครงการประเมินความพงึ
พอใจของผู้รับบริการ 

เพื่อประเมินผล
การให้บริการ
ประชาชน 

ประเมิน         
ความพึงพอใจ       
ปีละ ๑ คร้ัง 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

สามารถนำมา
พัฒนางานได ้

สำนักปลัด 

3 โครงการพฒันาศักยภาพ
การจัดการจัดการท่องเทีย่ว
ชุมชน 

เพื่อให้สามารถ
จัดการท่องเที่ยว
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

  ๕  คร้ัง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ องค์ความรู้ของ
จำนวนผู้
ฝึกอบรม 

สามารถจดั
กิจกรรมท่องเที่ยว
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

  แบบ ผ.๐2 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการจดัทำแผนผังจดุ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ตา่งๆ           
ในตำบลพิมาน 

เพื่อให้ผู้มาศึกษาดู
งานได้เข้าใจใน
แหลง่เรียนรู้ 
 

 ๑๐ หมู่บา้น ๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของผู้มาเรียนรู้ 
 

มีผังจุดเรียนรู้  
ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ 

สำนักปลัด 

5 โครงการพฒันาศักยภาพ
สมาชิก คณะผู้บริหาร 
พนักงาน ผู้นำชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาความรู้
บุคลากรท้องถิ่น 
 

๔  คร้ัง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ความรู้ใหม่ท่ี
เพิ่มขึ้น 

บุคลากรมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

6 โครงการค่าใช้จ่ายกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภยั
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อบรรเทา            
สาธารณภยั 

๑๑  หมู่บา้น 300,000 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของหมู่บา้นที่
ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สามารถป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

7 
 

โครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อให้ประชาชน
ได้ตระหนักถึง
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

๑ แหง่ 200,000 - - - - การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ประชาชนมีความ
รักสถาบัน 

กองช่าง 

8 โครงการพลงังานเพื่อชุมชน เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน 
 
 

๑  แห่ง 300,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนได้เรียนรู้
พลังงานทดแทน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

9 โครงการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

เพื่อให้เด็กชั้น
ปฐมวัยได้เรียนรู้
ตามวัย 
 

ศพด. ๔ แห่ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ พัฒนาการของ
เด็กชั้นปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยได้
เรียนรู้ 

สำนักปลัด 

10 อุดหนุนกิจการการปกป้อง
และเชิดชูสถาบันสำคญัของ
ชาติให้กับที่ทำการปกครอง
อำเภอนาแก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมใน
การปกป้องและ
เชิดชสูถาบัน 
 

ดำเนินการ              
๓  คร้ัง 

20,000 20,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้ร่วม
ในการปกป้องและ
เชิดชสูถาบัน 

สำนักปลัด 

11 โครงการจดัซ้ือเต็นท ์โต๊ะ   
เก้าอ้ี ภายในหมู่บ้านสขุ
เกษม หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้จัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 
 

เต็นท์ โต๊ะ   
เก้าอ้ี 
 

1๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ความรวดเร็วใน
การทำงานของ
เจ้าหน้าที ่

สำนักปลัด 

12 โครงการจดัซ้ือยาง
ผสมเสร็จ(สำหรับซ่อมถนน) 
 

เพื่อใช้ในการ
ซ่อมแซมถนนที่
ชำรุด 

ยางผสมเสร็จ   300,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
สัญจรไปมา
ได้รับความ
ปลอดภยั 
 

ประชาชนที่สัญจร
ไปมาได้รับความ
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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๖.2 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

   ๑๑ หมู่บา้น ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

2 โครงการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น  

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน   

   11 หมู่บา้น ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนสัดส่วน
ของประชาคม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

สำนักปลัด 

3 โครงการสง่เสริมสนับสนุน
การจัดทำแผนชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

   11 หมู่บา้น 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 จำนวน
ประชาชนแต่
ละหมู่บ้าน  
 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

4 โครงการธนาคารความด ี เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
 

ดำเนินการ                   
๔  คร้ัง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา 

สำนักปลัด 

5 โครงการชาวพิมานโปรง่ใส
หัวใจธรรมาภิบาล 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

๑๑   หมู่บ้าน - ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ จำนวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน             
มีความรู้หลัก            
ธรรมาภิบาล 
 
 

สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการป้องกันอุบัติเหต ุ          
บนท้องถนนช่วงเทศกาล 

เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัตเิหตุ
ในช่วงเทศกาล 
 

จัดกิจกรรมใน
ห้วงเทศกาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวน
อุบัติเหตุลดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

7 อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนให้กับ อ.นาแก
หรือ อปท.ในเขต อ.นาแก 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในเขต
อำเภอนาแก 
 

ดำเนินการ            
๕  คร้ัง 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จำนวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ 

สำนักปลัด 

 
 

๖.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมทบทวน
วิทยากรลูกเสือ 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการจัด
กิจกรรมการเข้า
ค่ายพักแรม 

ดำเนินการ   
๕  คร้ัง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวน
โรงเรียนที่มา
เข้าคา่ยลูกเสือ 

สามารถจดั
กิจกรรมลูกเสือได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 
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  ๖.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวประจำหมูบ่้าน
บ้านจอมมณี หมู ่4 

 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารอยา่ง
ทั่วถึง 

ปรับปรุง           
หอกระจายข่าว
ประจำหมู่บ้าน            

130,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวภายในหมู่บ้าน            
บ้านแสงสว่าง หมู ่5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารอยา่ง
ทั่วถึง 

หอกระจายข่าว
ประจำหมู่บ้าน            
1 แหง่ 

- 120,000 - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวประจำหมู่บา้น            
หมู ่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารอยา่ง
ทั่วถึง 

หอกระจายข่าว
ประจำหมู่บ้าน           
1 แหง่ 

- - 120,000 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวประจำหมู่บา้น            
หมู ่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารอยา่ง
ทั่วถึง 

หอกระจายข่าว
ประจำหมู่บ้าน           
1 แหง่ 

120,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง 

กองช่าง 

5 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๙ 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้จัดกิจกรรม 

๑  แห่ง - ๕๐๐,๐๐๐ - - ๕๐๐,๐๐๐ การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วม 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕) 

สำหรับองค์การบรหิารสว่นตำบลดำเนินการ 
องค์การบรหิารส่วนตำบลพิมาน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยั่งยืน 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู ่
    ๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

7.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง            
ศูนย์พลงังานทดแทน                         
เช่นโซล่าเซลล ์
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีสถานที่ศึกษา
พลังงานทางเลือก 
 

จำนวนการจัดสรร
งบประมาณ           
๑  คร้ัง 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - จำนวนผู้มา
เรียนรู้ในศูนย ์

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองพลงังาน
ทางเลือก 

กองช่าง 

 
 

 

 

 

 
 

  แบบ ผ.๐2 
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         ๗.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 หมู่ท่ี 1    ลำดับท่ี 1 - 12          
1 โครงการเปลี่ยนฝาบ่อพักเป็น

ฝาตะแกรงเหล็กภายใน
หมู่บ้านพิมาน 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ท่ออุดตัน และ
สามารถทำความ
สะอาดท่อได้งา่ย 

เปลี่ยนฝาบ่อพัก 
ขนาด 1.10 ม.
x0.60 ม. 

250,000 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านสัญจร
ไปมาปลอดภัย 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 
 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงสถานที่
บริหารจัดการขยะภายใน
ชุมชน 

เพื่อจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 1 เส้น 

- 100,000 - - - ร้อยละของผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชาน
สัญจรไปมา
สะดวก 
 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงบริเวณศาลา
อเนกประสงค์ประจำหมูบ่้าน
พิมาน  

เพื่อใช้ประโยชน์
ในการประชุม
ประชาคม
หมู่บ้าน 

ศาลา
อเนกประสงค์ 
จำนวน 1 หลงั 

- 100,000 - - - ร้อยละของผู้
มาใช้สถานที่
เกิดความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ศาลาที่สะอาด
สวยงาม 
เหมาะแก่การ
จัดกิจกรรม 
 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายนานายเปถึงหนองเอือด 

เพื่อการสัญจรขน
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

ถนนลูกรัง      
ขนาด 4 ม.     
ยาว 1,000 ม. 

- 100,000 100,000 - - ร้อยละของ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก  
ปลอดภยั 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมท่อระบายน้ำหน้าบ้าน
นายสมพูน  ตันสมรส ถงึบ้าน           
นางมนเทียร ชินแขว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างถนน 
คสล.  1  เส้น
พร้อมท่อระบาย
น้ำ   

- - 500,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกและน้ำ
ไม่ท่วมขัง 

น้ำไม่ท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

6 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมฝาตะแกรงเหล็กภายใน
หมู่บ้านพิมาน  หมู่ ๑ 

เพื่อให้การ     
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกันน้ำท่วมขงั 

ขนาดกว้าง        
๐.๔๕ ม.            
ปากรางน้ำรอบ
ในกว้าง ๐.๒๕ 
ม.  ลึกเฉลี่ย 
๐.๓ ม. ยาว 
๓๐๐ ม. 

300,000 
 

300,000 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กเพื่อตากพืชผล
ทางการเกษตร หมู ่1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้จัดกิจกรรม     
ที่เป็นสาธารณ 
ประโยชน์ 

ก่อสร้างลาน 
คสล.  ๑  แหง่ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวน
ประชาชนที่มา
ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมีที่
ตากพืชผล
ทางการ
เกษตรและ
เป็นที่ออก
กำลังกายโดย
การเล่นกีฬา 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างแนวก้ันตลิง่
พังห้วยสายนา 
 

เพื่อป้องกันการ
กัดเซาะของน้ำ 

ความยาว ๑  
กิโลเมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ตลิ่งบริเวณริม
ห้วยมีความ
แข็งแรง 
 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๘๔ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

9 โครงการซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน บา้นพิมานด้วยแอส
ฟัลท์คอนกรีต 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสญัจรไป
มาได้อย่าง
สะดวก 
 
 

กว้าง ๖. ม. ยาว 
๕,๐๐๐ เมตร 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชน
สามารถสญัจร
ไปมาสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงถนน           
คันห้วยม่วงเพื่อเป็นถนนลูกรัง
นานายปรีดา  วงค์เทวราช      
ถึงนา  นางทรรศณะพร         
ดวงรัตน์  
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสญัจรไป
มาได้อย่าง
สะดวก 

ปรับปรุงถนน       
ดินลูกรัง       
กว้าง  4 ม. 
ยาว 650 ม. 

- - - 120,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก  
ปลอดภยั 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
จากบ้านนายตึงถึงหนองเอือด   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสญัจรไป
มาได้อย่าง
สะดวก 
 

กว้าง 4 ม. ยาว 
1,500 ม. 

- - - 125,000 125,000 ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก  
ปลอดภยั 

กองช่าง 

12 
 
 
 
 

โครงการสร้างราวเหล็กป้องกัน
อุบัติเหตุ(การ์ดเรล)บริเวณจุด
เสี่ยงคลองชลประทาน 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสญัจรไป
มาได้อย่าง
ปลอดภยั 
 
 

ราวเหล็ก
ป้องกันอุบัติเหต ุ

30,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา
ปลอดภยั 

ประชาชน
สัญจร ไปมา
ปลอดภยั 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๘๕ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 หมู่ท่ี ๒   ลำดบัที่ 13 - 22          
13 

 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย      หมู ่๒ ถึง
บ้านทุ่งทรายทอง 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสญัจรไป
มาได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔.๕๐ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม. 
หนาเฉลีย่       
๐.๑๕ ม. 

๔๖๘,๐๐๐ - ๔๖๘,๐๐๐ - ๔๖๘,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 

ประชาชน
สามารถสญัจร
ไปมาสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

14 
 
 
 
 

โครงการขยายถนนไป      ป่า
ชุมชนบ้านปากบงั           ถึง
พระใหญ่หนอง       แก่งทราย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ระยะทาง ๔๐๐ 
เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 

ประชาชน
สามารถสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

15 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมลงลูกรังท่อลอด
สายลำน้ำก่ำไปบ้านทุง่ทราย
ทอง หมู ่๒ ทางผ่านไปหนองแข ้

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ระยะทาง ๒ 
กิโลเมตร 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
 

- - 300,000 ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 

ประชาชน
สามารถสญัจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก                   
บ้านปากบงั สายบา้น   นาย
เชิญ ถงึบ้านนายต้อม           
ศรีบุญเรือง 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 1 เส้น 

- - 500,000 - - ร้อยละของ   
ประชาชน

ทั่วไปสัญจรไป
มาสะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก  
ปลอดภยั 

 กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๘๖ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

17 
 
 

โครงการถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมลงลูกรัง/ ท่อลอด
จากสายบา้นปากบงัไปบ้าน
เหล่าทุง่ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ระยะทาง ๑.๕ 
กิโลเมตร 

- ๓๐๐,๐๐๐ - 
 

- 300,000 ร้อยละของ   
ประชาชน

ทั่วไปสัญจรไป
มาสะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก  
ปลอดภยั 

 
กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน  
บ้านปากบงั   

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง ๔.๕ ม. 
ยาว ๒,๐๐๐ ม. 
หนาเฉลีย่    
๐.๑๕ ม.  

- - ๘๐๐,๐๐๐ - ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ   
ประชาชน

ทั่วไปสัญจรไป
มาสะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก  
ปลอดภยั 

กองช่าง 

19 โครงการขยายถนนดินลูกรัง
ห้วยหนองเทาไป           
หนองเก้ิง   

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง ๔.๕ ม. 
ยาว1,500 ม.   

- - - 280,000 - ร้อยละของ   
ประชาชน

ทั่วไปสัญจรไป
มาสะดวก 

 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก    

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบา้นนายวิเศษถึง
หนองแก่งทราย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง ๔.๕ ม. 
ยาว350 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 280,000 280,000 ร้อยละของ   
ประชาชน

ทั่วไปสัญจรไป
มาสะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก  
ปลอดภยั 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมหนองปลาค้อน้อย      
บ้านปากบงั 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกันน้ำท่วม
ขัง 

ท่อลอดเหลีย่ม
ขนาด 1.80 ม.
x1.80 ม. 
จำนวน 3 
ช่องทาง 
 

- - - 250,000 - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๘๗ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

22 
 
 
 

โครงการยกระดับถนนดิน
ริมน้ำก่ำหน้าบ้านนายวเิศษถงึ
หนองบุ่งตาแมว 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนลูกรังกว้าง 
4.5 ม. ยาว 
1,000 ม. 

- - 250,000 - 250,000 ร้อยละของ   
ประชาชน

ทั่วไปสัญจรไป
มาสะดวก 

 
 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

 หมู่ท่ี 3   ลำดบัที่ 23 - 35          
23 โครงการเสริมราวบันไดพร้อม

ปรับปรุงบริเวณโดยรอบเมรุ 
หมู่ ๓  
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถขึ้นลง
เมรุได้อย่าง
ปลอดภยั 

รวมบันได         
๑ แหง่  
 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ความปลอดภยั
ของประชาชน 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภยั  

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์              
บริเวณดอนนายาง             
(ศาลาหน้าเมรุ) 
 

เพื่อให้ประชาชน   
ได้จัดกิจกรรม    
สาธารณ 
ประโยชน์ 

ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์
จำนวน ๑ แห่ง 

๔๐๐,๐๐๐ - - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย ข้างโรงเรียน
ชุมชนบ้านพิมานไปถนนทาง
หลวงแผ่นดิน 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
 

ระยะทาง ๑๐๐ 
เมตร 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ   
ประชาชน

ทั่วไปสัญจรไป
มาสะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๘๘ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

26 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต
ป้องกันตลิง่พัง  

เพื่อป้องกันการ
กัดเซาะของน้ำ 

ดาดคอนกรีตกัน
ตลิ่งพงั 

- ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ   
ของประชาชน 

  

 เป็นการป้อง
การพังทะลาย
ของตลิ่ง 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังภาย              ใน
หมู่บ้านพิมาน 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
 

ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

100,000 - 100,000 - 100,000 ร้อยละของ   
ประชาชน

ทั่วไปสัญจรไป
มาสะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณศูนยเ์รียนรู้
ตำบลพิมาน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง ๔.๕๐ ม. 
ยาว ๑๕๐ ม.  
หนาเฉลีย่       
๐.๑๕ ม. 

- - ๒๓๔,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละของ   
ประชาชน

ทั่วไปสัญจรไป
มาสะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพักบ้านพิมาน หมู่ท่ี 
๓  ขา้ง รพ.สต. พิมาน ไป  
ห้วยสายนา 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกันน้ำท่วม
ขัง 

ขนาดกว้าง 
๐.๔๕ ม.  ปาก
รางน้ำรอบใน
กว้าง ๐.๒๕ ม. 
ลึกเฉลีย่ ๐.๓ ม.  
ยาว ๑๒๐ ม. 
 

- - ๔๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โรงงานปุ๋ยอินทรียห์มู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชน
มีสถานที่จัด
กรรมของกลุ่ม 

ปรับปรุง
ซ่อมแซมโรงงาน
ปุ๋ยอินทรีย ์
 
 

- - 250,000 - - จำนวน
ประชาชนที่มา
ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมี
สถานที่จัด
กิจกรรม  

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๘๙ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

31 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บา้น 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำ   
สะดวก ป้องกัน
น้ำท่วมขัง 
 

ปรับปรุงราง
ระบายน้ำ
ภายในหมู ่3 

- - 300,000 - 300,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างราง      
ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำ  
สะดวก ป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

รางระบายน้ำ
ภายในหมู ่3 

- - 300,000 - 300,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลอง
ชลประทาน หมู ่3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 1 เส้น 

- - - 400,000 - ร้อยละของ   
ประชาชน

ทั่วไปสัญจรไป
มาสะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างศูนย์สาธติ
การปลูกกัญชากลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชน บริเวณศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพยีง ตำบลพิมาน 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีแหลง่ศึกษา
เรียนรู้ด้าน
การเกษตร 

ศูนย์สาธติ 1 
แห่ง 

- 400,000 - - 400,000 ร้อยละของ
ประชาชนมาใช้

ประโยชน์ 

ประชาชนมี
สถานที่เรียนรู้
ด้าน
การเกษตร 

กองช่าง 

35 โครงการจดัทำปา้ยบอก
สถานที่สำนักงาน อบต. พิมาน 

เพื่อให้ประชาชน
รู้จักสถานที่ส่วน
ราชการ 

จำนวน   2  
ป้าย 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ความพึงพอใจ
ของผู้มาติดต่อ

ราชการ 

ประชาชนรู้
สถานที่ตดิต่อ
ราชการ 
 
 

กองช่าง 
 
 
 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๙๐ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 หมู่ท่ี 4   ลำดบัที่ 36 - 52          
36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ

พร้อมบ่อพักภายในหมู่บา้น           
บ้านจอมมณี  (สายหน้าวัด
อัมพวัน) 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำ   
สะดวก ป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 
๐.๔๕ ม.  ปาก
รางน้ำรอบใน
กว้าง ๐.๒๕ ม. 
ลึกเฉลีย่ ๐.๓ ม.  
ยาว ๓๒๐ ม. 

๔๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

37 โครงการถมดินยกระดบับริเวณ
หอปู่ตา   บ้านจอมมณี 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ลงดินถม
ประมาณ 
2,240 ลบม. 

- 150,000 - - - ร้อยละของ   
ประชาชน

ทั่วไปสัญจรไป
มาสะดวก 

 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก  

กองช่าง 

38 โครงการลงดินลูกรังถนนสาย
นานายเกียรติศักดิ์  เสนาชว่ย                     
ไปหนองกระเต็น 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง ๔.๕๐ ม. 
ยาว 1,0๐๐ ม.
หนาเฉลีย่        
๐.๑๕ ม. 

- - 100,000 - 100,000 ร้อยละของ   
ประชาชน

ทั่วไปสัญจรไป
มาสะดวก 

 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก   

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบา้นจอมมณีสาย    
บ้าน นายเกียรติศักดิ ์เสนาช่วย    
ไปหนองกระเต็น 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง ๔.๕๐ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 
หนาเฉลีย่        
๐.๑๕ ม. 

- ๓๑๒,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ - - ร้อยละของ   
ประชาชน

ทั่วไปสัญจรไป
มาสะดวก 

 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 
 
 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๙๑ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในวดัอัมพวัน  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาวประมาณ 
200 ม. หนา
เฉลีย่ ๐.๑๕ ม. 
 
 

- - 250,000 250,000 - ร้อยละของ   
ประชาชน

ทั่วไปสัญจรไป
มาสะดวก 

 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านจอมมณีสาย
บ้านนางบรรเทาไปบ้าน        
นายไกรสร  ศรีชาหลวง 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง ๔.๕๐ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 
หนาเฉลีย่         
๐.๑๕ ม.  

๓๑๒,๐๐๐ - - ๓๑๒,๐๐๐ - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน

หมู่บ้านสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บา้นจอมมณี      
สายบา้น นายวิระวงค ์ทองไทย 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง ๔.๕๐ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. 
หนาเฉลีย่        
๐.๑๕ ม. 
 

๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ   
ประชาชน

ทั่วไปสัญจรไป
มาสะดวก 

 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต
พร้อมเรียงหินป้องกันตลิง่พงั
ฝายห้วยแคนบ้านจอมมณี 
 
 

เพื่อป้องกันการ
กัดเซาะของน้ำ 

ก่อสร้างดาด
คอนกรีตกันตลิ่ง
พัง 1 แหง่ 

- - 250,000 - 250,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

 ตลิง่ห้วยแคน
มีความ
แข็งแรง 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๙๒ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

44 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านจอมมณี       
สายบา้น นายคาม วงค์สุวรรณ      
ไปคลองชลประทาน 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง ๔.๕๐ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. 
หนาเฉลีย่        
๐.๑๕ ม. 

- 500,000 - 500,000 - ร้อยละของ   
ประชาชน

ทั่วไปสัญจรไป
มาสะดวก 

 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้นนายสมคิด 
ถึงบา้น นางจฬุาภรณ์ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 4 ม.ยาว 
90 ม.หนา 
0.15 ม. พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทาง 

200,000 - - 200,000 - ร้อยละของ   
ประชาชน

ทั่วไปสัญจรไป
มาสะดวก 

 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่าง 

46 โครงการลงดินลูกรังถนนสาย
นานายปรีดา ตันสมรส  ถงึนา
นายเทพ วงค์ฝ่ายแดง  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 5 ม.     
ยาวประมาณ 
70 ม. 

- - - 20,000 - ร้อยละของ   
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่าง 

47 โครงการเทลานคอนกรีต
บริเวณโดยรอบเมรุเผาศพ      
ป่าช้าบา้นจอมมณี 

เพื่อให้ประชาชน
ได้จัดกิจกรรม   
สาธารณ 
ประโยชน์ 

ประมาณ  
400 ตรม. 

- - 140,000 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

สามารถจดั
กิจกรรมต่างๆ      
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

48 โครงการลงดินลูกรังถนนสาย
นายสรรเสริญ พิกุลศรีถึง    
หนองป่าชา้ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 4 ม.        
ยาว 800 ม. 

- 100,000 - - - ร้อยละของ   
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 
 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๙๓ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

49 โครงการบุกเบิกถนน สายนา
นางลื่น วงค์สุวรรณ ถงึนา     
นายเทพ วงค์ฝ่ายแดง 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนสายใหม ่ - - 300,000 - - ร้อยละของ   
ประชาชนท
สัญจรไปมา

สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก  

กองช่าง 

50 โครงการบุกเบิกถนน          
บ้านจอมมณีสาย              
คลองชลประทานไปที่นา     
นายวิโรจน์ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
 

ระยะทาง 
๔๕  เมตร 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ   
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 
 
 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก  

กองช่าง 

51 โครงการลงดินลูกรังภายใน
หมู่บ้านบ้านจอมมณี 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
 

ลงดินลูกรัง
ภายในหมู่บา้น
จอมมณี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ   
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 
 
 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก  

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองชลประทาน          
หมู่ 4 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

- - - 300,000 300,000 ร้อยละของ   
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 
 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๙๔ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 หมู่ท่ี 5    ลำดับที่  53 - 62          
53 โครงการก่อสร้างท่อลอด

เหลี่ยมข้ามห้วยแล้งหลัง         
โรงน้ำดื่มเกวลิน 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำ    
สะดวก ป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม  ๑ แห่ง 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก   และ
น้ำไม่ท่วมขัง 

 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ขนผลิตจดุเชื่อมระหว่างตำบล
พิมานกับตำบลสีชมพู 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
 

ระยะทาง    
๓,๐๐๐ เมตร 

๔๐๐,๐๐๐ - - ๔๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ   
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 
 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บา้นแสงสว่างสาย
บ้าน นายประยูรไปบ้าน      
นายปัญญา  วงคต์าทำ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
 

กว้าง ๔.๕๐ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. 
หนาเฉลีย่       
๐.๑๕ ม.  
 

- ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ   
ประชาชน

ทั่วไปสัญจรไป
มาสะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมตะแกรง  บ้านแสงสว่าง 
คุ้ม ๕   บ้านนายหัด วงค์อุคะ 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกัน          
น้ำท่วมขัง 

กว้าง ๐.๔๕ ม.  
ปากรางน้ำรอบใน
กว้าง๐.๒๕ ม.      
ลึกเฉลีย่ ๐.๓ ม.  
ยาว ๓๒๐ ม. 
 

๔๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๙๕ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

56 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมตระแกรงบ้านแสงสว่าง  
สายคุ้ม ๔  

เพื่อให้การ
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกัน         
น้ำท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 
๐.๔๕ ม.  ปาก
รางน้ำรอบใน
กว้าง ๐.๒๕ ม.           
ลึกเฉลีย่ ๐.๓ ม. 
ยาว ๘๐ ม. 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   บ้านแสงสวา่ง
สายบา้น นายเทอดพระเกียรติ
ไปศาลาอเนกประสงค ์

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
 

กว้าง ๔.๕๐ ม. 
ยาว ๕๐๐ ม. 
หนาเฉลีย่       
๐.๑๕ ม. 
 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ   
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมตระแกรงบ้านแสงสว่าง            
ถนนสายร้านค้าชุมชน         
(กลางหมูบ่้าน) 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกัน            
น้ำท่วมขัง 

กว้าง ๐.๔๕ ม.  
ปากรางน้ำรอบ
ในกว้าง       
๐.๒๕ ม.            
ลึกเฉลีย่ ๐.๓ ม.           
ยาว ๑๖๐ ม. 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

59 โครงการปรับปรุงถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง สายข้าง           
โรงน้ำดื่มเกวลินเชื่อมสาย
โรงเรียนธารน้ำใจ  
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 4.50 ม.
ยาว 500 ม.  

300,000 - - - - ร้อยละของ   
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๙๖ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

60 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมตะแกรงเหล็กสายหน้า
บ้านกำนันไพฑูรย์ ตาริชัย 

เพื่อให้การ     
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกันน้ำท่วมขงั 

ปากบ่อกว้าง 
0.45 ม. ลึก
เฉลีย่0.30 ม. 
ยาว 400 ม. 

- - 240,000 240,000 240,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
หน้าบ้านนายหดั วงค์อุคะ 

เพื่อให้การ    
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกันน้ำท่วมขงั 

ก่อสร้างท่อ   
ระบายน้ำ          
1 แหง่ 

- - - 200,000 - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมตะแกรงเหล็กบ้านแสง
สว่างไปโรงเรียนธารน้ำใจ  
 
 

เพื่อให้การ    
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกันน้ำท่วมขงั 

ฝากว้าง        
0.45 ม.         
ลึกเฉลีย่        
0.30 ม.        
ยาว 300 ม. 

- - 270,000 - 270,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 หมู่ท่ี 6     ลำดับท่ี  63  - 71          
63 โครงการก่อสร้างหลงัคา

บริเวณหน้าศาลา
อเนกประสงค์               
บ้านดอนพัฒนา 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บา้น 

อาคาร
อเนกประสงค ์

250,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมาใช้

ประโยชน์ 
  

มีอาคาร
อเนกประสงค์ 
สำหรับจดั
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

64 โครงการถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากโรงเรียนบา้นดงน้อย
ไปบ้าน นายคำพอง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

กว้าง 4 ม.     
ยาว70 ม.        
หนา 0.15 ม. 

- 150,000 - - - ร้อยละของ   
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 
 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก  
ปลอดภยั 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๙๗ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้นนางบรรจง 
เชื้อคำเพง็ ไปบ้านนายบริบูรณ์      
วงค์ชาชม 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 4.5 ม.     
ยาว100 ม.      
หนา 0.15 ม. 

- - 240,000 - - ร้อยละของ   
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก  
ปลอดภยั 

กองช่าง 

66 โครงการเสริมท่อข้ามหว้ยสาย
นาจุดนานายประเสริฐ 

เพื่อให้การ    
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกันน้ำท่วมขงั 

ท่อระบายน้ำ 
 

- - 150,000 - - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง   

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม
นานายประดษิฐ ์ วงคฝ์่ายแดง 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกัน            
น้ำท่วมขัง 
 

กว้าง 1.80 ม. 
x 1.80 ม.      
2 ท่อ 

- - - 350,000 - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 

ระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพักถนนสายบ้าน    
นายประไมล์   จันทร์แก้ว 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวก ป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

กว้าง ๐.๔๕ ม.  
ปากรางน้ำรอบ
ในกว้าง ๐.๒๕ม. 
ลึกเฉลีย่ ๐.๓ ม.  
ยาว ๒๐๐ ม.  

- - 10๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง  

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

69 โครงการถนนลูกรังสาย        
บ้านดอนพัฒนาไปอ่างเก็บน้ำ      
บ้านดงน้อย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

กว้าง 4.5 ม. 
ยาว 1,700 ม. 

- - 180,000 180,000 - ร้อยละของ  
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 
 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก   

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๙๘ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

70 โครงการลงดินลูกรังภายใน
หมู่บ้าน  บ้านดอนพฒันา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ลงดินลูกรัง
ภายในหมู่บา้น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ  
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 
 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก   

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ
ภายในหมู่บา้น บ้านดอน
พัฒนา 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกัน           
น้ำท่วมขัง 
 
 
 

ปากกว้าง      
0.45 ม.        
ลึกเฉลีย่      
0.30 ม.          
ยาว 400 ม. 

- 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 
 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 หมู่ท่ี 7      ลำดับท่ี  72 - 75          
72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในวดัเทพไพร
วัลย ์
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

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

250,000 - 250,000 - - ร้อยละของ  
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 
 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก  
ปลอดภยั 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างคอนกรีต       
เสริมเหล็กสายบา้นสุขเกษม –    - 
ดอนนายาง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง ๔.๕๐ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม. 
หนาเฉลีย่       
๐.๑๕ ม. 
 

๓๑๒,๐๐๐ - ๓๑๒,๐๐๐ - ๓๑๒,๐๐๐ ร้อยละของ  
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก  
ปลอดภยั 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๙๙ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

74 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
จุดบ้าน นายวิรัตน์  วงค์อุดด ี 
(ถนนสายนาแก –  ธาตุพนม) 
 

 เพื่อให้การ
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกัน            
น้ำท่วมขัง 

จัดสรร
งบประมาณ           
๑  คร้ัง 
 

- ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวก         
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายที่บา้น             
นายพรเพชร  วงคต์าทำ         
เชื่อมคลองชลประทาน        
บ้านดงน้อย 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

600,000 - - - - ร้อยละของ  
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก  
ปลอดภยั 

กองช่าง 

  หมู่ท่ี 8     ลำดับท่ี  76 -  86          
76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กขา้งโรงเรียน         
บ้านพิมานท่า  หมู ่8 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 4.5 ม. 
ยาว 80 ม. 
หนา 0.15 ม. 

200,000 - - - - ร้อยละของ  
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 
 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก  
ปลอดภยั 

กองช่าง 

77 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ของ              
กลุ่มทอผ้าบ้านพิมานท่า 

 เพื่อให้
ประชาชนมี
สถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆ 
 
 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
1 หลงั 
 
 

๓๑๒,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่มา
ใช้ประโยชน์ 

มีอาคาร
อเนกประสงค์
สำหรับจดั
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๐๐ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

78 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
บ้านนางเสมอใจ ตันสมรส ไป
บ้านนายปราณ ีวงค์อุคะ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวก ป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

ปากกว้าง 0.45 
ม. ลึกเฉลีย่ 
0.30 ม.ยาว 
140 ม. 

- 252,000 - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่
ท่วมขัง 
 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างลานตากพืชผล              
ทางการเกษตรภายใน          
วัดศรีบญุเรือง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้จัดกิจกรรม         
ที่เป็นสาธารณ 
ประโยชน์ 

ขนาด 2,500
ตรม. หนา       
0.10 ม. 

- - 300,000 300,000 300,000 จำนวน
ประชาชนที่มา
ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมีที่
ตากพืชผล
ทางการ
เกษตรและ
เป็นที่ออก
กำลังกาย    
โดยการเล่น
กีฬา 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
บ้านพิมานท่า จากบ้าน         
นางสมคดิไป   ห้วยกกหวา้ 

เพื่อให้การ     
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกันน้ำท่วมขงั 

กว้าง ๐.๔๕ ม.  
ปากรางน้ำรอบใน
กว้าง ๐.๒๕ ม. 
ลึกเฉลีย่ ๐.๓ ม.  
ยาว ๔๐๐ ม. 

- 
 

- ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่
ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างถนน    
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย         
หน้าวัดศรีบุญเรือง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

กว้าง 4 ม. ยาว 
50 ม. หนา 
0.15 ม. 

 120,000    ร้อยละของ
ประชาชน

ทั่วไปสัญจรไป
มาสะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 
 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๐๑ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

82 โครงการยกระดับถนนสาย
หนองป่าชา้ไปลำน้ำก่ำ      
(พ.ต.ท.สุบรรณ สวุรรณศรี) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 5 ม. ยาว 
500 ม. 

- - 250,000 250,000 - ร้อยละของ
ประชาชน

ทั่วไปสัญจรไป
มาสะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก   

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างคันก้ันน้ำบ้าน
พิมานท่า  จากหนองปา่ช้าไป
หนองจาน 

เพื่อให้ป้องกันน้ำ
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

วางท่อลอด
ระยะทาง          
๕๐๐ เมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่น้ำ

ไม่ท่วมขัง 
 

มีน้ำใน
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

84 โครงการซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้านด้วยแอสฟัลท์ติก    
คอนกรีต 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บา้น 

- - 350,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน 
สัญจรไปมา

สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก   

กองช่าง 

85 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บา้น 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกัน           
น้ำท่วมขัง 
 

ปรับปรุงราง
ระบายน้ำ 

- - 200,000 - - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองชลประทาน 
-  ห้วยหนองคอก่าน 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

- - - 500,000 - ร้อยละของ
ประชาชน 
สัญจรไปมา

สะดวก 
 
 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก   

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๐๒ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 หมู่ท่ี 9    ลำดับท่ี  87  - 102          
87 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีต

ต่อเติมศาลาอเนกประสงคบ์้าน
ดงน้อย   

เพื่อป้องกัน
ทรัพย์สินสูญหาย  

ยาว 40 ม. 350,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่มา
ใช้ประโยชน์ 

 

ทรัพย์สินของ
ทางราชการมี
ความ
ปลอดภยัมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างซ่อมแซม
ยกระดับถมดินลูกรัง   พร้อม   
ท่อระบายน้ำสายจากหน้าบา้น 
นายพิชัย  ชาเครือ                   
ไปทุ่งบ่อทอง  
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 5 ม. ยาว 
400 ม. 

- 140,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 
 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก   

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อม ฝาตะแกรงเหล็ก            
บ้านนางนุจรี โคตรนาแกไป
บ้านนางหวัน น่านโพธ์ิศรี 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกัน            
น้ำท่วมขัง 

ปากกว้าง         
0.45 ม.           
ลึกเฉลีย่ 0.30 
ม. ยาว 200 ม. 
 

- 180,000 180,000 - - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
สายจากหน้าบ้านนางหวัน  
น่านโพธ์ิศรี ไปบ้านนางคำวัน             
วงค์ฝา่ยแดง   
 
 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกัน             
น้ำท่วมขัง 

ปากกว้าง         
0.45 ม.            
ลึกเฉลีย่ 0.30 
ม. ยาว 200 ม. 

- - 180,000 180,000 - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๐๓ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

91 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก             
สายหน้าบ้านนางมินตรา      
วงค์ฝา่ยแดง  ไปบ้าน           
นายสมพัน พ่อป้องขวา 
 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกัน                
น้ำท่วมขัง 

ปากกว้าง          
0.45 ม.             
ลึกเฉลีย่ 0.30 
ม. ยาว 150 ม. 

- - - 270,000 - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก สายหน้า
บ้านนางจันทร์เพญ็ วงคแ์ก้ว      
ไปบ้านนายเสาร์ วงค์ฝา่ยแดง 
  

เพื่อให้การ
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกัน           
น้ำท่วมขัง 

ปากกว้าง         
0.45 ม.            
ลึกเฉลีย่ 0.30 
ม. ยาว 100 ม. 

- - - - 180,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

93 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมฝาตะแกรงเหล็กสาย
บ้านนางช้อนไปบ้านนายวินัย 
พิมขัน 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกัน           
น้ำท่วมขัง 

ปากกว้าง          
0.45 ม.             
ลึกเฉลีย่ 0.30 
ม. ยาว 70 ม. 

- - - - 126,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 
 
 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

94 โครงการสร้างถนนลูกรังนา      
นายซง วงค์ชาชม  ถงึบ้าน       
นางยอด 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง  4 เมตร 
ยาว 500 ม.  

- - - 100,000 - ร้อยละของ
ประชาชน 
สัญจรไปมา

สะดวก 
 
 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก   

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๐๔ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

95 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมฝาตะแกรงเหล็กสาย         
บ้านนางวินัยไปบ้าน             
นางมณีวรรณ 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ปากกว้าง           
0.45 ม.            
ลึกเฉลีย่ 
 0.30 ม.  

- - - - 150,000 ร้อยละของ
ประชาชน 
สัญจรไปมา

สะดวก 
 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก  
ปลอดภยั 

กองช่าง 

96 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายคันหนองสองห้องบา้น   
นางมลัยทอง  วงค์ฝา่ยแดง     
ไปบ้านนายบญุมี  วันทอง  
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 4.5 ม.    
ยาว 250 ม.     
หนา 0.15 ม. 

- - 300,000 300,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก  
ปลอดภยั 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมฝาตะแกรงเหล็กสาย
บ้านนางวิลยัไปบ้าน             
นางเหรยีญทอง  
 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกัน              
น้ำท่วมขัง 

ปากกว้าง         
0.45 ม.            
ลึกเฉลีย่ 0.30 
ม. ยาว 100 ม. 

- - - 180,000 - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 
 
 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

98 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก          
สายหน้าบ้านนางจันทร์         
ตันสมรส ไปศาลาอเนกประสงค ์ 
 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกัน              
น้ำท่วมขัง 

ปากกว้าง      
0.45 ม. ลึก
เฉลีย่ 2.50ม. 
ยาว 80 ม. 

- - - - 144,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 
 
 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๐๕ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

99 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สายขา้งบ้าน นายแสง วงค์ชาชม 
ไปบ้านนางแตงอ่อน  ภสูังกาส 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 4.5 ม.
ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 120,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 
 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก  
ปลอดภยั 

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านดงน้อย สายบ้าน
นายปลา –  บ้านนางแตงอ่อน 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง ๔.๕๐ ม. 
ยาว ๕๐ ม. 
หนาเฉลีย่     
๐.๑๕ ม. 
 

๑๕๖,๐๐๐ - - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก           
สายหน้าบ้าน  นายแถว ใจด ี
ไปบ้าน นายเดช วงค์กระโซ  
 
 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวก    
ป้องกันน้ำท่วมขงั 

ปากกว้าง 0.45 
ม. ลึกเฉลีย่ 
0.30ม. ยาว 
60 ม. 

- - - 108,000 - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 หมู่ท่ี 10    ลำดับท่ี 102 - 110          
102 โครงการปรับปรุงศาลารา้นค้า

ชุมชน  บ้านคลองเจริญ 
มีอาคารให้พร้อม
ใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

มีอาคาร
อเนกประสงค์
พร้อมใช้งาน 

200,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ม
ใช้ประโยชน์ 

มีอาคาร
อเนกประสงค์
สำหรับ
กิจกรรมต่างๆ 
 
 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๐๖ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

103 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
สาธารณะบริเวณศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ ๑๐ 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

ก่อสร้างห้องน้ำ
สาธารณ   
ประโยชน์ 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีห้องน้ำที่
เพียงพอต่อ
การใช้งาน 

กองช่าง 

104 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บา้น 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภาย       
หมู่ 10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชา

สัญจรไปมา
สะดวก 

 
 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก   

กองช่าง 

105 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบ     
สนามกีฬาบ้านคลองเจริญ 

เพื่อป้องกันสัตว์
เลี้ยงเขา้ไป
ทำลายพชืผล
ทางการเกษตรที่
ตากไว้ภายใน  

ก่อสร้างร้ัว - - - 300,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่มา
ใช้ประโยชน์ 

พืชผลของ
ประชาชน       
มีความ
ปลอดภยั     
มากขึ้น 

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้าบ้าน     
นายสมชาย  วงค์กระโซ่         
ถึงบา้นนายบญุมี วันทอง 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

- - 500,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๐๗ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

107 โครงการก่อสร้างถนน          
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต        
สายคลองชลประทาน 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างถนน   
แอสฟัลท์ติก   
คอนกรีต 

- - 350,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 
 

กองช่าง 

108 โครงการก่อสร้างลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร      
บริเวณสนามกีฬา 

เพื่อให้ประชาชน
ได้จัดกิจกรรม         
ที่เป็นสาธารณ 
ประโยชน์ 

ก่อสร้างลาน 
คสล.  ๑  แหง่ 

- - - 500,000 - จำนวน
ประชาชนที่มา
ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมีที่
ตากพืชผล
ทางการ
เกษตรและ
เป็นที่ออก
กำลังกายโดย
การเล่นกีฬา 
 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลอง
ชลประทาน หมู ่10 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างถนน - - - 500,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 
 

กองช่าง 

110 โครงการก่อสร้างสะพาน      
ห้วยยาง/บล็อค (เชื่อมต่อ
ระหว่างตำบลพิมานกับ        
ตำบลนาแก) 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างสะพาน    
๒ แหง่ 

๙๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๐๘ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 หมู่ท่ี 11   ลำดับท่ี 111  - 118          
111 โครงการทำร้ัวลวดหนามรอบ

หนองผือใหญ ่
เพื่อป้องกัน
อันตราย 

ยาวประมาณ 
600 ม. 

200,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่มา
ใช้ประโยชน์ 

มีความ
ปลอดภยั     
มากขึ้น 
 

กองช่าง 

112 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านสขุเกษม หมู ่๑๑ 
สายบา้น นางอาภรณ์ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง ๔.๕๐ ม. 
ยาว ๔๐ ม. 
หนาเฉลีย่         
๐.๑๕ ม. 
 
 

๑๕๖,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่าง 

113 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม 
จุดนานายประสาท วงคเ์ทวราช
ไปห้วยสายนา 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกันน้ำ         
ท่วมขัง 
 
 

ขนาด 1.80 ม.
x1.80 ม. 
จำนวน 3 ช่อง 
กว้าง 6 ม. 

- 300,000 - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
รอบหนองผือใหญ ่

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

 กว้าง 5 ม.    
ยาวประมาณ 
650 ม. หนา 
0.15 ม. 

- 430,000 - 430,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 
 
 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 
 

กองช่าง 
 
 
 
  



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๐๙ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

115 โครงการลงลูกรังถนนขน
ผลผลิตทางการเกษตร           
ริมห้วยสายนา   บ้านสุขเกษม  
หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชน
ขนผลผลิตทาง
การเกษตร
สะดวก 
 

ระยะทาง       
๕๐๐ เมตร 

- ๒๐๐,๐๐๐ - 
 

๒๐๐,๐๐๐ - 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมตะแกรงเหล็ก             
บ้านสุขเกษม  หมู่ ๑๑       
สายบา้นนายขยัน วงคต์าโสม  

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวก    
ป้องกันน้ำท่วมขงั 

กว้าง ๐.๔๕ ม.       
ปากรางน้ำรอบ
ในกว้าง๐.๒๕ ม. 
ลึกเฉลีย่ ๐.๓ ม.  
ยาว ๓๐๐ ม. 
 

- 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

117 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมฝาตะแกรงเหล็กสาย          
บ้านนายหวานพงัยะ                  
ถึงทางหลวงแผ่นดิน 
 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำสะดวก 
ป้องกัน            
น้ำท่วมขัง 

ปากกว้าง        
0.45 ม.ลึก
เฉลีย่ ๐.๓0 ม.           
ยาว 6๐๐ ม. 

- 270,000 270,000 270,000 270,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 
 
 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

118 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายนานายกาทอน วงคด์วงผา 
ถึงนานายอุทัย วงค์ขวาหูม 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
1 เส้น 

- - 200,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 
 
 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก  

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๑๐ - 
 

  ๗.3  แผนงานการพาณิชย ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาขนาดใหญ่พร้อม
เจาะบ่อบาดาล หมู่ 1 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำอุปโภคบริโภค 

หอประปาและ
บ่อบาดาล
จำนวน ๑ จุด 

500,000 - - - - จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาขนาดใหญ่พร้อม      
ขยายเขต บ้านจอมมณี          
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำเพื่ออุปโภคที่
สะอาดและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 

หอถังประปา  
๑ จุด 

- ๔๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- - จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาขนาดใหญ่ภายใน
หมู่บ้าน บา้นแสงสว่าง        
หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำเพื่ออุปโภคที่
สะอาดและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 

หอถังประปา        
๑ จุด 
  

350,000 - - - - จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน บา้นดอนพัฒนา 
หมู ่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้น้ำอุปโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 
 

ความยาว 
๑,๐๐๐ เมตร 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ - จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคเพียงพอ 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๑๑ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน บา้นพิมานไป      
บ้านสุขเกษม  หมู่  ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำเพื่ออุปโภคที่
สะอาดและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

ความยาว 
๒,๐๐๐ เมตร 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน บา้นดอนพัฒนาไป
บ้านสุขเกษม หมู ่๑๑  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำเพื่ออุปโภคที่
สะอาดและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 

ความยาว 
๒,๐๐๐ เมตร 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล 
ประปาหมู่บ้านดงน้อย       
จุดที่ ๒ พร้อมเปลีย่น   
เคร่ืองกรองน้ำใหม่  หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำเพื่ออุปโภคที่
สะอาดและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 

บ่อบาดาล 
จำนวน 1 จุด
พร้อมเคร่ือง
กรองน้ำ 

200,000 - - - - จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการถังกรองประปา
หมู่บ้าน  บ้านคลองเจริญ  
บ้านนายแก่นจันทร์ หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำเพื่ออุปโภคที่
สะอาดและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 

ถังกรองประปา 
 
  

- ๒๐๐,๐๐๐ - - - จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคเพียงพอ 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๑๒ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

9 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาขนาดใหญ ่          
วัดภูกำพร้าพร้อมขยายเขต 
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำเพื่ออุปโภคที่
สะอาดและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 

1 จุด ขยายเขต 
2,000 ม. 

200,000 - - 200,000 - จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

10 โครงการจดัซ้ือสารเคมี
สำหรับระบบประปา 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำเพื่ออุปโภคที่
สะอาด  
 
 
 

สารเคมีสำหรับ
ระบบประปา 

500,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดในการ
อุปโภค  

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๑๓ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

สำหรับองค์การบรหิารสว่นตำบลดำเนินการ 
องค์การบรหิารส่วนตำบลพิมาน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการกเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสากรรมการเกษตร 
     ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ  
          ๘.๑ แผนงานการเกษตร  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการขุดลอกหนอง       
งูเหลือม / หนองเต่าใหญ่  
/ หนองตีนเปด็ /หนองกะ
เดาหวาน/ หนองพงษ ์ /
หนองหวายใน/              
หนองสินสมุทร /              
หนองนอก / หนองเก้ิง/
หนองบุ่งตาแมว  หมู ่2 

 เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ขุดลอกหนอง         
10 แหง่ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 
 
 
 

โครงการขุดลอกคลอง 
ส่งน้ำหนองหวายนอกถึง
หนองเก้ิง  หมู่ 2 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ขุดลอกคลอง 
ส่งน้ำ  1 แหง่ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

  แบบ ผ.๐2 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๑๔ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการขุดลอกฝาย 
ห้วยแคน หมู ่4 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ฝายกว้าง 6 ม.
ลึกเฉลีย่            
2.5 ม.              
ยาว 1,600 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกหนอง 
ปลาเขง็  บา้นจอมมณี  
หมู่ 4  

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ขุดลอก ๑ แห่ง 
 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
จุดนานางพสิมัย พุทธา  
หมู่ 4 

เพื่อใช้ในการกัก
เก็บน้ำในฤดูแล้ง 

กว้าง 7 ม.          
สันฝายสงู 
1.00 ม. 

- - 350,000 - - น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
จุดนานางปราณี ดีสงิห์บญุ 
หมู่ 4 

เพื่อใช้ในการกัก
เก็บน้ำในฤดูแล้ง 

กว้าง 7 ม.            
สันฝายสงู 
1.00 ม. 

- - - 350,000 - น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
จุดนานางพรสวรรค์ ตัน
สมรส หมู ่4 

 เพื่อใช้ในการกัก
เก็บน้ำในฤดูแล้ง 

กว้าง 7 ม.              
สันฝายสงู 
1.00 ม. 

- - - - 350,000 น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง         
ฝายน้ำล้นจดุนานายเทพ 
วงค์ฝา่ยแดง หมู่ 4 

เพื่อใช้ในการกัก
เก็บน้ำในฤดูแล้ง 

กว้าง 7 ม.           
สันฝายสงู 
1.00 ม. 

- - - - 350,000 น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง          
ฝายน้ำล้นจดุนานางแหลม  
มุ่งหมาย  หมู ่4 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

กว้าง 7 ม.           
สันฝายสงู 
1.00 ม. 

- - - 350,000 - น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๑๕ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10 โครงการก่อสร้าง         
ฝายน้ำล้น จุดนานายโผน  
เชื้อตาอ่อน หมู ่4 

เพื่อใช้ในการกัก
เก็บน้ำในฤดูแล้ง 

กว้าง 7 ม.           
สันฝายสงู 
1.00 ม. 

- - - 350,000 - น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้ำเขา้นาคลอง
ชลประทานน้ำก่ำพื้นที่
บ้านจอมมณี หมู ่4 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ประตูระบายน้ำ
เข้าคลอง
ชลประทาน         
น้ำก่ำ 

- 500,000 500,000 - - น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

12 โครงการขุดลอกห้วยแล้ง 
บ้านแสงสว่าง หมู ่5 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ขุดลอก ๑ แห่ง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้าง            
ฝายน้ำล้นห้วยม่วง            
จุดนา นายศรีจันทร์           
ยะตะโคตร   หมู ่5 

 เพื่อใช้ในการกัก
เก็บน้ำในฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ำ
ล้นจำนวน ๑ 
แห่ง 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

14 โครงการขุดลอกห้วยสาย
นาตอนบน (จากสะพาน
เชื่อมต่อตำบลสีชมพูถงึ
อ่างเก็บน้ำบา้นดอน
พัฒนา)  หมู่6 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ขุดลอก ๒ แห่ง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

15 โครงการขุดลอกห้วย           
สายนา จุดนานายจันไท 
วงค์ชาชม ไปห้วยดงขวาง 
หมู่ 6 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ปากกว้าง 6 ม. 
ลึกเฉลีย่ 3 ม. 
ยาว 500 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๑๖ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

16 โครงการขุดลอกหนอง
หญ้าคาพร้อมขนยา้ยดิน  
บริเวณนานางบวัอ่อน 
รูปงาม หมู่ 6 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ขุดลอกหนอง
พร้อม          
ขนย้ายดิน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

17 โครงการเจาะบ่อบาดาล
บริเวณหมู่บ้าน  หมู ่6 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

บ่อบาดาล             
1 บ่อ 

150,000 150,000 100,000 100,000 150,000 น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างคลอง 
ไส้ไก่จากนานางดาหวัน 
น่านโพธ์ิศรี  ไปห้วย         
ดงขวาง หมู ่6 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ปากกว้าง 
1.20 ม. ลึก
เฉลีย่ 0.50 ม. 
ยาว 500 ม. 

- - 100,000 100,000 100,000 น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้าง            
ฝายน้ำล้นจดุนานางมาก 
วงค์ฝา่ยแดง  หมู ่6 

เพื่อใช้ในการกัก
เก็บน้ำในฤดูแล้ง 

ฝายน้ำล้น             
1 แหง่ 

- - - 500,000 - น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้าง          
ฝายน้ำล้นจดุนา              
นายล้ินฟ้า ไกยลุน หมู ่6 

เพื่อใช้ในการกัก
เก็บน้ำในฤดูแล้ง 

กว้าง 10 ม. 
คันฝายสงู 
1.00 ม. 

500,000 - - - - น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างฝายน้ำ
ล้นจุดนานายจันไท       
วงค์ชาชม  หมู ่6 

เพื่อใช้ในการกัก
เก็บน้ำในฤดูแล้ง 

กว้าง 10 ม. 
สันฝายสงู 1 ม. 

- - - - 500,000 น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

22 โครงการขุดลอกห้วย
หนองสิม หมู่ 8 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ขุดลอก 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๑๗ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

23 โครงการขุดลอกห้วย         
กกค้อไปหนองป่าชา้       
นานายทวี  วงค์ดวงผา          
หมู่ 8 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ปากกว้าง 5 ม. 
ลึกเฉลีย่            
2.5 ม.             
ยาว 900 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

24 โครงการขุดลอก          
หนองจาน บา้นพิมานท่า         
หมู่ 8 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ขุดลอก ๑ แห่ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
 

น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

25 โครงการขุดลอก           
หนองแขโ้ตน หมู่ท่ี 8 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ขุดลอก ๑ แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

26 โครงการขุดลอก           
ห้วยดงขวาง หมู ่9 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ปากกว้าง 
0.45 ม. ลึก
เฉลีย่ 2.50ม. 
ยาว 500 ม. 

175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

27 โครงการขุดลอกห้วย 
สายนา นายชยัเจริญ 
วงค์ฝา่ยแดงไป            
ฝายน้ำล้นเดิม หมู่ 9 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ขุดลอก 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างทาง        
น้ำล้น(สปิลเวย์) (ฝายแม้ว) 
บริเวณนานายสุรักษ์     
โพนเมืองหลา้ (ฝายชะลอ
น้ำก่ึงถาวร) หมู ่1 

เพื่อใช้ในการกัก
เก็บน้ำในฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ำ
ลนขนาดสงู 1 
ม.กว้าง 10 ม. 

- - - 500,000 - น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๑๘ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

29 โครงการก่อสร้างฝายน้ำ
ล้นจุดนานางประเสร็จ             
วงค์ฝา่ยแดง หมู่ 10 

เพื่อใช้ในการกัก
เก็บน้ำในฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ำ
ล้น ๑ แห่ง 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้าง             
ฝายน้ำล้น ลำห้วยยางจดุ
นานายธีระศักดิ ์               
ชาเครือ   หมู่ 10 

เพื่อใช้ในการกัก
เก็บน้ำในฤดูแล้ง 

กว้าง10 ม.  
คันปากสูง 
1.00 ม. 

- - - - 500,000 น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

31 โครงการขุดลอกห้วยสาย
นาตอนบน บ้านสุขเกษม                   
หมู ่ ๑๑ 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ขุดลอกห้วย
สายนาบริเวณ
บ้านสุขเกษม  
๑ กม. 

 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้ใช้น้ำ
เพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างฝายน้ำ
ล้นห้วยสายนาตอนบน            
หมู ่ ๑๑ 

เพื่อใช้ในการกัก
เก็บน้ำในฤดูแล้ง 

ก่อสร้าง 
ฝายน้ำล้น 
๑ แหง่ 

- - - - 500,000 น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างฝายน้ำ
ล้นบ้านสุขเกษม หมู ่๑๑ 
จุดนานายหวาน  พังยะ 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

ก่อสร้าง           
ฝายน้ำล้น         
๑ แหง่ 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

จำนวนผู้ใช้น้ำ
เพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการเกษตร
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

 

 

 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๑๙ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลพิมาน 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  การพัฒนาคณุภาพทางการท่องเท่ียวและบริการ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

    ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว  
           ๙.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการปรับภูมิทศัน์
บริเวณรอบหนองปา่ช้า
และบริเวณเกาะกลาง 

เพื่อให้เป็นที่
ท่องเทีย่ว 
พักผ่อนหย่อนใจ 
สวนสุขภาพ 

บริเวณหนอง            
ป่าช้า 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนไม้มี
สถานที่พักผ่อน 

กองช่าง 

๒ โครงการจดัการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

เพื่อให้บุคลากรใน
ท้องถิ่นสามารถ
จัดการท่องเที่ยว
ชุมชนได ้

ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
จำนวน ๔ คร้ัง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จำนวนคนที่
สามารถ
จัดการ
ท่องเทีย่วได ้

สามารถจดัการ
ท่องเทีย่วได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

๓ โครงการก่อสร้างแพ           
ซุ้มจำหน่ายสินค้า อาหาร 
บริเวณหนองปา่ช้า 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วใน
ตำบล 

จัดทำซุ้มแพ
รองรับ
นักท่องเที่ยว 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีรายได้
จากการจัด
กิจกรรม 

สำนักปลัด 

๔ โครงการจดัทำปา้ยบอก
สถานที่ท่องเที่ยว 
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ 

เพื่อให้ผู้มา
ท่องเทีย่ว/ดงูาน
ได้รู้สถานที่
ท่องเทีย่วท่ีสำคัญ 

จัดทำแผนที่ 
๑๐ ชุด 

- - ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ผู้มาท่องเทีย่วรู้
สถานที ่

สำนักปลัด 

  แบบ ผ.๐2 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๒๐ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๕ โครงการจดัทำเร่ืองเลา่
ทางประวัตศิาสตร์  

เพื่อให้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยว
เชิงประวตัิศาสตร์ 

จัดทำ         
เร่ืองราวทาง
ประวัติศาสตร์ 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้มาใช้
บริการ 

มีแหลง่ท่องเที่ยว
เชิงประวตัิศาสตร์ 

กองช่าง 

๖ โครงการกบร้องก้อง
พิมาน 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วเชงิ
เกษตร 

จัดกิจกรรม            
๑ คร้ัง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความอุดม
สมบูรณ์ 

มีแหลง่ท่องเที่ยว
เชิงเกษตร 

สำนักปลัด 

๗ โครงการจดัทำ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรต ิ

เพื่อเป็นสถานที่
ท่องเทีย่ว 
พักผ่อน 

จำนวน ๖ ไร่ 
บริเวณภูพาน
น้อย 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - จำนวนผู้ที่มา
เที่ยวชม 
 

ตำบลพิมานเป็นที่
รู้จักของคนทั่วไป 

กองช่าง 

๘ โครงการสง่เสริมการ
ท่องเทีย่วพัฒนารายไดสู้่
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วชุมชน 

ก่อสร้างแพ 
และกิจกรรม
ทางน้ำ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - จำนวนผู้มา
ท่องเทีย่ว 
แลกเปลีย่น
เรียนรู้ 

ประปาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้นจาก
การจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้างจุด
บริการนักท่องเที่ยว          
แพท่องเที่ยวบริเวณ
หนองป่าชา้ 

เพื่อให้บริการผู้
มาท่องเทีย่ว 

๑  แห่ง - - ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้มา
ท่องเทีย่ว  

สามารถให้บริการ
ผู้มาท่องเทีย่วได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
สาธารณะบริเวณ            
ภูพานน้อย 

เพื่อบริการผู้มา
ท่องเทีย่ว 
ฝึกอบรม 

๑ แหง่ - - ๔๐๐,๐๐๐ - - จำนวนผู้มาใช้
บริการ 

ประชาชนผู้มา
ท่องเทีย่วมี
ห้องน้ำใช้เพยีงพอ 

กองช่าง 

 

 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๒๑ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑1 โครงการจดัการแข่งขัน
จักรยานทางเรียบ 
จักรยานเสือภูเขา 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วใน
ชุมชน 

จัดแขง่ขัน
จักรยานปีละ    
๑ คร้ัง 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้ที่มา
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ตำบลพิมานเป็นที่
รู้จักของคนทั่วไป 

กองช่าง 

๑2 โครงการจดัทำพิพิธภัณฑ์
ภูพานน้อย (เร่ืองราว
ประวัติศาสตร์) 

เพื่อให้ผู้มา
ท่องเทีย่วได้
ศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

จัดทำเร่ือง            
ราวทาง
ประวัติศาสตร์ 

๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ - - จำนวนผู้มา
ศึกษา 

ผู้มาท่องเทีย่วได้
ศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

กองช่าง 

๑3 สถานที่จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน           
บนอนุสรณ์สถาน 
 

เพื่อให้มีสถานที่
จำหน่ายของที่
ระลึก/ผลิตภัณฑ์
ของชุมชน 

ก่อสร้างสถานที
จำหน่ายสินค้า  
๑ แหง่ 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ของผู้มา
ท่องเทีย่ว 

สร้างรายได้ให้กับ
คนในชุมชน 

กองช่าง 

๑4 จัดทำเส้นทางเสือภูเขา
บริเวณภูพานน้อย 

เพื่อให้เป็น
สถานที่แข่งขัน/
ซ้อมจักรยาน
ระดับจังหวดั 

ก่อสร้างเส้นทาง
จักรยานเสือ
ภูเขา                 
๑ เส้นทาง 
 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้มา
แข่งขัน/ซ้อม 

มีสถานที่แข่งขัน/
ซ้อมจักรยาน 

กองช่าง 

๑5 โครงการก่อสร้างจุดชมวิว 
บริเวณภูพานน้อย  

เพื่อบริการผู้มา
ใช้บริการ
ท่องเทีย่ว 
 

ก่อสร้าง                 
จุดชมวิว 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ของผู้มา
ท่องเทีย่ว 

มีจำนวน
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๒๒ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

16 ก่อสร้างสนามยงิปืน
บริเวณ  ภูพานน้อย 

เพื่อให้บริการแก่
หน่วยงานต่างๆ
และประชาชน
ทั่วไป 
 

ก่อสร้างสนาม
ยิงปืน จำนวน 
๑ แหง่ 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ของผู้มาขอรับ
บริการ 

สร้างรายได้ให้กับ
คนในชุมชน 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงศูนย์
เรียนรู้ตำบลพิมาน 

เพื่อบริการผู้มา
ท่องเทีย่ว 
ฝึกอบรม 
 

๑  แห่ง - ๓๐๐,๐๐๐ - - - จำนวนผู้มา
ท่องเทีย่ว 
ฝึกอบรม 

ผู้มาท่องเทีย่ว 
ฝึกอบรมชุมชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบรหิารส่วนตำบลพิมาน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยั่งยืน 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต 

 2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการติดตั้งกล้อง  CCTV  
ภายในหมู่บา้นพิมาน             
หมู่ 1 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษา
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

กล้อง CCTV 
พร้อมติดตัง้ 

900,000 - - -  ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัดา้นชีวิต
และทรัพย์สิน 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
โซล่าเซลลภ์ายในหมู่บ้าน
พิมาน หมู่ 1 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษา
ทรัพย์สินของ
ประชาชน และให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

จำนวน 30 จุด - 75,000 75,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 

 

 

  แบบ ผ.๐๒/2 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
โซล่าเซลลส์ายบ้านพิมานท่า  
ถึงตำบลทา่ลาด หมู ่2 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษา
ทรัพย์สินของ
ประชาชน และให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

จำนวน 30 จุด - 75,000 75,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

4 โครงการติดตั้งกล้อง  CCTV  
ภายในหมู่บา้นปากบงั 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษา
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

กล้อง CCTV 
พร้อมติดตัง้ 

- 900,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัดา้นชีวิต
และทรัพย์สิน 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

5 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
โซล่าเซลลภ์ายในหมู่บ้าน  
บ้านจอมมณี 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษา
ทรัพย์สินของ
ประชาชน และให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

จำนวน 30 จุด - 75,000 75,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

6 โครงการติดตั้งกล้อง  CCTV  
ภายในหมู่บา้น บ้านจอมมณี 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษา
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

กล้อง CCTV 
พร้อมติดตัง้ 

- 900,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัดา้นชีวิต
และทรัพย์สิน 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

7 โครงการติดตั้งกล้อง  CCTV  
ภายในหมู่บา้น                 
บ้านแสงสว่าง 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษา
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

กล้อง CCTV 
พร้อมติดตัง้ 

- - 900,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัดา้นชีวิต
และทรัพย์สิน 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

8 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
โซล่าเซลลภ์ายในหมู่บ้าน             
บ้านแสงสว่าง 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษา
ทรัพย์สินของ
ประชาชน และให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

จำนวน 30 จุด - 75,000 75,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

9 โครงการติดตั้งกล้อง  CCTV  
ภายในหมู่บา้นบ้านสุขเกษม 
หมู่ 7 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษา
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

กล้อง CCTV 
พร้อมติดตัง้ 

- 900,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัดา้นชีวิต
และทรัพย์สิน 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

10 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
โซล่าเซลลภ์ายในหมู่บ้าน           
บ้านสุขเกษม  หมู่ 7 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษา
ทรัพย์สินของ
ประชาชน และให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

จำนวน 30 จุด - - 75,000 75,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

11 โครงการติดตั้งสัญญาณ           
ไฟกระพริบเตือนตาม          
ทางโค้งภายในหมู่บ้าน   
บ้านดงน้อย หมู ่9 

เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 

จำนวน 6 จุด - - 30,000 30,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัดา้นชีวิต
และทรัพย์สิน 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

12 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
(สายไฟดับ) สายคันหนอง          
สองห้อง ดา้นทิศตะวันออก         
บ้านนายบญุมี วันทอง             
หมู่ 9 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษา
ทรัพย์สินของ
ประชาชน และให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ติดตั้งไฟฟ้า           
ส่องสว่าง 

- - 500,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

13 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
โซล่าเซลลภ์ายในหมู่บ้าน             
หมู ่ 10 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษา
ทรัพย์สินของ
ประชาชน และให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

จำนวน 30 จุด 75,000 75,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

14 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
โซล่าเซลลภ์ายในหมู่บ้าน            
บ้านสุขเกษม  หมู่  11 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษา
ทรัพย์สินของ
ประชาชน และให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

จำนวน 30 จุด - 75,000 75,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
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  ๒.๒ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการธนาคารน้ำใตด้ิน
ภายในหมู่บา้น บ้านพิมาน  
หมู ่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ในการบริหาร
จัดการน้ำอย่าง
ยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใตด้ิน
ภายในหมู่บา้น 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนสามารถ
นำน้ำขึ้นมาใช้
สำหรับอุปโภค
บริโภคและทำ
การเกษตร 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

2 โครงการธนาคารน้ำใตด้ิน
ภายในหมู่บา้น              
บ้านปากบงั  หมู่  ๒ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ในการบริหาร
จัดการน้ำอย่าง
ยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใตด้ิน
ภายในหมู่บา้น 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนสามารถ
นำน้ำขึ้นมาใช้
สำหรับอุปโภค
บริโภคและทำ
การเกษตร 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

3 โครงการธนาคารน้ำใตด้ิน
ภายในหมู่บา้น              
บ้านพิมาน  หมู่  ๓ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ในการบริหาร
จัดการน้ำอย่าง
ยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใตด้ิน
ภายในหมู่บา้น  

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนสามารถ
นำน้ำขึ้นมาใช้
สำหรับอุปโภค
บริโภคและทำ
การเกษตร 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

4 โครงการก่อสร้างคลองไส้ไก่
ข้างศูนย์เรียนรู้ หมู ่3 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

กว้าง 1.20 ม. 
ลึกประมาณ 
0.50 ยาว
ประมาณ                
200 ม. 

- 200,000 - - - น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๒๘ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการธนาคารน้ำใตด้ิน
ภายในหมู่บา้น                  
บ้านจอมมณี หมู ่4 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ในการบริหาร
จัดการน้ำอย่าง
ยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใตด้ิน
ภายในหมู่บา้น 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนสามารถ
นำน้ำขึ้นมาใช้
สำหรับอุปโภค
บริโภคและทำ
การเกษตร 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

6 โครงการธนาคารน้ำใตด้ิน
ภายในหมู่บา้น              
บ้านแสงสว่าง หมู ่5 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ในการบริหาร
จัดการน้ำอย่าง
ยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใตด้ิน
ภายในหมู่บา้น 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนสามารถ
นำน้ำขึ้นมาใช้
สำหรับอุปโภค
บริโภคและทำ
การเกษตร 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

7 โครงการธนาคารน้ำใตด้ิน
ภายในหมู่บา้น                 
บ้านดอนพัฒนา หมู ่6 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ในการบริหาร
จัดการน้ำอย่าง
ยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใตด้ิน
ภายในหมู่บา้น 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนสามารถ
นำน้ำขึ้นมาใช้
สำหรับอุปโภค
บริโภคและทำ
การเกษตร 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

8 โครงการธนาคารน้ำใตด้ิน
ภายในหมู่บา้น  บ้านสุข
เกษม หมู่ 7 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ในการบริหาร
จัดการน้ำอย่าง
ยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใตด้ิน
ภายในหมู่บา้น 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนสามารถ
นำน้ำขึ้นมาใช้
สำหรับอุปโภค
บริโภคและทำ
การเกษตร 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 

 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๒๙ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

9 โครงการธนาคารน้ำใตด้ิน
ภายในหมู่บา้น                   
บ้านพิมานท่า หมู่ 8 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ในการบริหาร
จัดการน้ำอย่าง
ยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใตด้ิน
ภายในหมู่บา้น 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนสามารถ
นำน้ำขึ้นมาใช้
สำหรับอุปโภค
บริโภคและทำ
การเกษตร 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

10 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
ห้วยริมนอกบ้านพิมานท่า 
หมู่ 8 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำ
ล้น ๑ แห่ง 

- - - 500,000 - น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

11 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
หนองสิม บา้นพิมานท่า  
หมู่ 8 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ก่อสร้าง          
ฝายน้ำล้น            
๑ แหง่ 

- - - ๖๐๐,๐๐๐ - น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

12 โครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตัง้   ด้วยระบบ
พลังงานแสงอาทติย ์ หมู ่9 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำอุปโภคบริโภค 

บ่อบาดาล 1 จุด 500,000 - - - - จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคเพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

13 โครงการธนาคารน้ำใตด้ิน
ภายในหมู่บา้น               
บ้านดงน้อย หมู ่9 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ในการบริหาร
จัดการน้ำอย่าง
ยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใตด้ิน
ภายในหมู่บา้น 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนสามารถ
นำน้ำขึ้นมาใช้
สำหรับอุปโภค
บริโภคและทำ
การเกษตร 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๓๐ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

14 โครงการธนาคารน้ำใตด้ิน
ภายในหมู่บา้น                
บ้านคลองเจริญ  หมู ่10 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ในการบริหาร
จัดการน้ำอย่าง
ยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใตด้ิน
ภายในหมู่บา้น 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนสามารถ
นำน้ำขึ้นมาใช้
สำหรับอุปโภค
บริโภคและทำ
การเกษตร 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

15 โครงการธนาคารน้ำใตด้ิน
ภายในหมู่บา้น                
บ้านสุขเกษม หมู ่11 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ในการบริหาร
จัดการน้ำอย่าง
ยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใตด้ิน
ภายในหมู่บา้น 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนสามารถ
นำน้ำขึ้นมาใช้
สำหรับอุปโภค
บริโภคและทำ
การเกษตร 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

16 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทติย์เพื่อ
การเกษตร ภายในตำบล
พิมานทั้ง 11 หมู่บา้น  

 เพื่อแก้ไขปญัหา
น้ำอุปโภคบริโภค 

จำนวน 11 บ่อ 450,000 450,000 450,000 450,000 - จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคเพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๓๑ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบรหิารส่วนตำบลพิมาน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยั่งยืน 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
    ๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

  7.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำจากบ้านพิมาน               
ไปหนองเอือด หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ระยะทาง ๒ 
กิโลเมตร 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ จำนวน
ครัวเรือนที่ได้
ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ในการประกอบ
อาชีพเพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำบ้านปากบังไป       
บ้านเหล่าทุง่ ต.สีชมพ ู

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ระยะทาง ๑ 
กิโลเมตร 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวน
ครัวเรือนที่ได้
ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ในการประกอบ
อาชีพเพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำบ้านปากบังถึง       
บ้านเหล่าทุง่ หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า - - 200,000 - 200,000 จำนวน
ครัวเรือนที่ได้
ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ในการประกอบ
อาชีพเพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 

  แบบ ผ.๐๒/2 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๓๒ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำสายบ้านนายวิเศษ ถงึ
หนองแก่งทราย หมู ่2 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า  - 200,000 - - - จำนวน
ครัวเรือนที่ได้
ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ในการประกอบ
อาชีพเพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า           
แรงต่ำจากบ้านพิมาน             
หมู ่๓ ไปตามลำห้วยสายนา 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 
 

ระยะทาง          
๒ กิโลเมตร 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - จำนวน
ครัวเรือนที่ได้
ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ในการประกอบ
อาชีพเพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำบ้านพิมาน หมู่ ๓  ไป
พิมานท่า  

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

 จัดสรร
งบประมาณ           
๑  คร้ัง 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความปลอดภยั
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำและสายไฟดบัคลอง
ชลประทานไปหนองป่าช้า 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ระยะทาง               
๑.๕ กม. 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำรอบเกาะกลาง 
หนองป่าชา้ บริเวณที่ทำ
การ อบต.พิมาน 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและมี
ความปลอดภยั  

 ขยายเขตไฟฟ้า - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยั และมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๓๓ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำบ้านจอมมณี  หมู ่๔                
ไปหนองป่าชา้ 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

ระยะทาง ๑ กม. - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า        
แรงต่ำ สายนานายเทพ    
วงค์ฝา่ยแดง ถึงนา           
นายปรีดา ตันสมรส  หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

ขยายเขตไฟฟ้า  - - 300,000 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า       
แรงต่ำสายคลองชลประทาน 
(คลอง 1) หมู่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า  - - 300,000 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำบ้านแสงสว่างจาก
บ้านนายปญัญาไปบ้าน 
นางรัตนพร /จากบ้าน       
นายหัดไปบ้านนายสำลี  
หมู ่ 5  

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
๒ จุด 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 200,000 - ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีไฟฟ้า
ใช้เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำจากถนนเปรมพฒันา
ไปป่าช้า หมู่ 6 

 เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า  - - 50,000 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๓๔ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำจากบ้านนายจอง 
วงค์กระโซ่ ไปวดัภูกำพร้า 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ระยะทาง ๑ 
กิโลเมตร 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 200,000 
 

จำนวน
ครัวเรือนที่ได้
ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ในการประกอบ
อาชีพเพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำแสงสวา่งไป           
บ้านดอนพัฒนา หมู ่6 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ระยะทาง ๓ 
กิโลเมตร 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวน
ครัวเรือนที่ได้
ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ในการประกอบ
อาชีพเพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้า         
แรงต่ำบ้านดอนพัฒนา   
จากบ้านนายสง่า              
ศรีชาหลวง                   
ไปบ้านนายลอย  หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

จำนวนการ
จัดสรร
งบประมาณ  ๑  
คร้ัง 

- 
 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความปลอดภยั
ในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในชุมชน   
บ้านดอนพัฒนา หมู ่6 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า - - 100,000 100,000 - จำนวน
ครัวเรือนที่ได้
ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ในการประกอบ
อาชีพเพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
(สายไฟดับ) บ้านสุขเกษม  
หมู่ ๗   
 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า - - 150,000 - - จำนวน
ครัวเรือนที่ได้
ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ในการประกอบ
อาชีพเพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๓๕ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำบ้านพิมานท่า           
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ระยะทาง 
๒,๐๐๐ เมตร 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำรอบหนองปา่ช้า    
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 1,000,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ สายอ่างเก็บน้ำ 
บ้านดงน้อย ไปทุง่บ่อทอง           
หมู ่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า - 200,000 - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

23 โครงการขายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำจากบา้นนางประเสริฐไป
นานางหวัน น่านโพธ์ิศรี 
หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า - - 100,000 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

24 โครงการขายเขตไฟฟ้า      
แรงต่ำสายดงน้อยไป       
สุขเกษม หมู ่9 
 
 

 เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า - - 100,000 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๓๖ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
(สายไฟดับ)ภายในหมู่บา้น  
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า - - 100,000 100,000 - จำนวน
ครัวเรือนที่ได้
ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ในการประกอบ
อาชีพเพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำถนนสายคลอง
ชลประทาน  หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ระยะทาง  ๒ 
กิโลเมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีไฟฟ้า
ใช้เพียงพอ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ หมู่ ๑๑ จาก           
บ้านนายสมพล วงค์อุคะ  
ไปบ้านนายสมบตัิ วงคจ์ันด ี

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

28 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
(สายไฟดับ) บ้านสุขเกษม  
หมู่ท่ี ๑๑   

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตสายไฟ
ดับ ม. ๒ 
จำนวน /แหง่ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 

 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๓๗ - 
 

         ๗.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างเมรุ              
เผาศพบ้านพิมาน                   
หมู ่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก  
และมีเมรุเผาศพท่ี
ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้าง                   
เมรุเผาศพ                
1 แหง่ 

5,000,000 - - - - สถานที่          
ฌาปนสถานที่
ถูกสุขลักษณะ 

ประชาชนมี
สถานที่สำหรบั
เผาศพในหมู่บา้น 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก               
สายบา้นแสงสว่างเชื่อม
บ้านพิมาน  หมู ่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างถนน  
คสล.  
 

- 5,000,000 - - - ร้อยละของ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก  
ปลอดภยั 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบ้านพิมาน  หมู ่ 1            
ถึงหนองเอือด 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

สร้างถนนลูกรัง  
1 แหง่ 

- 1,000,000 - - - ร้อยละของ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก                   
บ้านพิมาน หมู่ท่ี 1      
สายบา้นนายประมวล     
เชื้อขาวพิมพ ์ ถึงบา้น   
นายพรชัย วงค์หนายโกฏ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

 ก่อสร้างถนน 
คสล.  1 เส้น 

1,000,000 -  - - ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก  
ปลอดภยั 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

5 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนขนผลผลติ                   
ด้านการเกษตรภายใน
บ้านพิมาน หมู ่1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ซ่อมแซมถนน         
ขนผลผลิต 

- 2,000,000 - - - ร้อยละของ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั  
 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๓๘ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก                
จากสายข้างโรงเรียน        
บ้านปากบงัถงึสาย            
วัดทุ่งทรายทอง  หมู ่2 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสญัจรไป
มาได้อย่างสะดวก 

กว้าง ๔.๕๐ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม. 

๓๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๓๑๒,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก           
บ้านปากบงั สายบา้น        
ทุ่งทรายทอง เชื่อมถนน
สายพิมานท่า-ปากบัง            
หมู่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างถนน  
คสล.  

 

- - - - 5,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก  
ปลอดภยั 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
พิมาน หมู่ท่ี 3  สายบ้าน
นางวาสนา ตันสมรส  ถึง 
หนองกกค้อ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
 คสล. 1 เส้น 
กว้าง 4.5 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

- - - - 5,000,000 ร้อยละของ   
ประชาชน
ทั่วไปสัญจรไป
มาสะดวก 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

 อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย                    
คลองชลประทานไป 
สนง.อบต. หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 
 

กว้าง ๔.๕๐ ม. 
ยาว ๕๐๐ ม. 
หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม. 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก  
ปลอดภยั 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๓๙ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมพร้อมประตู              
ปิด-เปิด ระบายน้ำจุดนา 
นางเรียนทอง ห้วยกกค้อ           
หมู่ 3 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวก ป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

ท่อลอดเหลีย่ม - - - 500,000 - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่
ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

11 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำจากคลอง
ชลประทานลำน้ำก่ำพื้นที่ 
หมู่ ๑, หมู ่3 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวก ป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

ลงท่อระบายน้ำ
10 จุด 

250,000 250,000 - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่
ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก             
จากสาย ที่นานายวิระวงค ์
ทองไทย ถงึสายฝายน้ำล้น
พิมานท่า บ้านพิมาน         
หมู ่ 3  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ปริมาณงาน 
กว้าง 5  ม. 
ยาว 2,035 ม.   
หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางข้างละ 
0.3 เมตร หรือ
มี พื้นที่โดยรวม
ไม่น้อยกว่า 
10,175 ตร.ม. 

- - - - 5,271,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

13 โครงการก่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์ประวัตศิาสตร์
วัฒนธรรมวัดศรีชมชื่น
บ้านพิมาน หมู ่3 

เพื่อเป็นแหลง่
เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ 

อาคาร
พิพิธภัณฑ ์

- 1,500,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่มา
ศึกษาเรียนรู้ 

ประชาชนรู้
ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมวัดศรี
ชมชื่น 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๔๐ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมยกระดับถนน            
บ้านจอมมณี                     
สายหนองป่าชา้                  
ถึงคลองชลประทาน          
บ้านจอมมณี หมู ่4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 1 แหง่ 

- - - - 5,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก           
บ้านแสงสว่างไป        
บ้านพิมานหมู่ท่ี ๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
 

กว้าง ๔.๕๐ ม. 
ยาว ๕๐๐ ม. 
หนาเฉลีย่        
๐.๑๕ ม. 

- 50๐,๐๐๐ - 50๐,๐๐๐ - ร้อยละของ   
ประชาชน
ทั่วไปสัญจรไป
มาสะดวก 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน    
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต                   
ถนนสายบ้านแสงสว่างไป
บ้านดอนพัฒนา 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง ๖. ม. 
ยาว 4  
กิโลเมตร 

๕๐๐,๐๐๐ - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ   
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก                 
บ้านแสงสว่างสายข้าง 
โรงเรียนธารน้ำใจไป           
บ้านดอนพัฒนา หมู ่6 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสญัจรไป
มาได้อย่างสะดวก 

กว้าง ๔.๕๐ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 
หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม. 

 

- - ๓๑๒,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ ร้อยละของ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๔๑ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน
พาราซอยซีเมนต ์                
ถนนสายบ้านแสงสว่างไป
บ้านดอนพัฒนา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง ๖. ม. ยาว 
4  กิโลเมตร 

- 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสญัจรไป
มาสะดวก 

จังหวดั./
กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ดอนพัฒนาเชื่อมตำบล      
สีชมพู สายบา้นนายสง่า            
ศรีชาหลวง  หมู ่6 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างถนน  
คสล.  1 เส้น 
 

- - - 2,000,000 - ร้อยละของ  
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก  
ปลอดภยั 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ป่าช้า  บา้นดอนพัฒนา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 1 แหง่ 

- - - - 3,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

21 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสาย              
บ้านดอนพัฒนาไป           
บ้านสุขเกษม หมู ่6 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 6 ม. 
หนา 0.04 ม. 
ยาว 4,200 ม. 

- 2,200,000 2,200,000 2,200,000 - ร้อยละของ  
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก  
ปลอดภยั 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

22 โครงการก่อสร้าง        
เมรุเผาศพ                    
บ้านดอนพัฒนา                

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก  
และมีเมรุเผาศพท่ี
ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างเมรุเผา
ศพ 1 แหง่ 

- - - - 5,000,000 สถานที่          
ฌาปนสถานที่
ถูกสุขลักษณะ 

ประชาชนมี
สถานที่สำหรบั
เผาศพในหมู่บา้น 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๔๒ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

23 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์คอนกรีต                 
ถนนสายบ้านสขุเกษมไป
บ้านดอนพัฒนา 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสญัจรไป
มาได้อย่างสะดวก 

กว้าง ๖. ม. 
ยาว ๒,๐๐๐ ม. 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชน
สามารถสญัจร
ไปมาสะดวก
ปลอดภยั 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายสขุเกษม – ดงน้อย 
(สายเหล่าสงัข)์ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง ๔.๕ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม.  

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

25 โครงการซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต               
จากสายบา้นสุขเกษม            
(ช่วงโรงน้ำสตาร์มูน)  
ถึงสายบา้นดอนพัฒนา   

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ปริมาณงาน 
กว้าง 6.00 ม.
ยาว 600 ม. 
หนา 0.04 ม.  
พื้นที่ 3,600 
ตร.ม.   

1,189,700 - - -  ร้อยละของ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก                  
สายที่นานายมณี             
วงคต์าทำ เชื่อมคลอง
ชลประทาน                       
บ้านจอมมณี หมู ่4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 1 แหง่ 

5,000,000 - - -  ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๔๓ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

27 โครงการก่อสร้าง            
เมรุเผาศพ บ้านพิมานท่า    
หมู่ 8                 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก  และมี
เมรุเผาศพที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างเมรุเผา
ศพ 1 แหง่ 

- - - - 5,000,000 สถานที่          
ฌาปนสถานที่
ถูกสุขลักษณะ 

ประชาชนมี
สถานที่สำหรบั
เผาศพใน
หมู่บ้าน 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

28 โครงการซ่อมแซมต่อเติม
ท่อระบายน้ำพร้อมฝาปดิ
ถนนสายบ้านสขุเกษมไป
บ้านพิมานท่า 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวก 
ป้องกันน้ำท่วมขงั 

ระยะทาง 
๒,๐๐๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่

ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

29 โครงการก่อสร้างฝาราง
ระบายน้ำ บา้นพิมานท่า  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
ปลอดภยั 

ก่อสร้างฝาราง
ระบายน้ำ ๑ 

แห่ง 

- - - - 1,000,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนใน

หมู่บ้านสัญจร
ไปมาสะดวก 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
ปลอดภยั 

 อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

30 โครงการก่อสร้างเมรุ         
เผาศพ บ้านดงน้อย            
หมู่ท่ี  9 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก  และมี
เมรุเผาศพที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างเมรุเผา
ศพ 1 แหง่ 

- - - - 5,000,000 สถานที่          
ฌาปนสถานที่
ถูกสุขลักษณะ 

ประชาชนมี
สถานที่สำหรบั
เผาศพใน
หมู่บ้าน 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก          
สายบา้นคลองเจริญ        
เชื่อมตำบลนาแก 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างถนน  
คสล.  

 

- 5,000,000 - - - ร้อยละของ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก  
ปลอดภยั 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๔๔ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

32 โครงการก่อสร้าง          
เมรุเผาศพ              
บ้านคลองเจริญ             

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก  
และมีเมรุเผาศพท่ี
ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างเมรุเผา
ศพ 1 แหง่ 

- - - - 5,000,000 สถานที่          
ฌาปนสถานที่
ถูกสุขลักษณะ 

ประชาชนมี
สถานที่สำหรบั
เผาศพในหมู่บา้น 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
 
 

33 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์           
บ้านคลองเจริญ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
กำลังกาย 

ก่อสร้างลาน
กีฬา
อเนกประสงค์ 
๑ แหง่ 
 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
 

ประชาชนได้ออก
กำลังกาย 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

34 โครงการวางท่อลอด
เหลี่ยมนานายณรงค์ศักดิ์ 
ธน.เฮือง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวก ป้องกัน            
น้ำท่วมขัง 

ท่อขนาด 100
ม. x 1 ลบม.  
จำนวน 3แถวๆ
ละ 14 ท่อน 

- 140,000 - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านน้ำไม่
ท่วมขัง 

น้ำระบายได้
สะดวกไม่ท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

35 โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตถนนสาย          
บ้านคลองเจริญไป                   
ถนนเปรมพัฒนาเชื่อม
ถนนวัดภูกำพร้า  หมู่ 10 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างถนน  
คสล. 1 เส้น  
 

5,000,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๔๕ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

36 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์บ้านสขุเกษม 
หมู ่๑๑ 

เพื่อให้สามารถจดั
กิจกรรมของ
หมู่บ้านได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างศาลา - ๓๐๐,๐๐๐ - - 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีศาลา
อเนกประสงค์
พร้อมห้องสุขา
เพียงพอในการ
ใช้บริการ  

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
 

37 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านสขุเกษม หมู ่
11 สายบ้านนายสุพจน์          
ศรีหาวงษ ์ เชื่อมต่อถนน
สายสขุเกษม – ดงน้อย 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างถนน  
คสล.  1 เส้น 

- - - - 5,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

38 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านสขุเกษม หมู ่11 
สายบา้นนายสมพล         
วงค์อุคะ  เชื่อมถนนสาย              
บ้านสุขเกษม-ดงน้อย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 1 เส้น 

- - - - 5,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

39 โครงการจดัซ้ือที่
สาธารณประโยชน์ เพื่อ
สร้างศาลาอเนกประสงค์   
หมู ่๑๑ 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้จัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

ที่สาธารณะ          
๑ ไร่ 

๔๐๐,๐๐๐ - - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีที่
สาธารณประโยชน์ 
เพิ่มขึ้น 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 
 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๔๖ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

40 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก            
วัดโพธ์ิสว่าง 

เพื่อให้มีสถานที ่       
ที่เหมาะแก่การจดั
ประสบการณ์
ให้กับเด็กชั้น
ปฐมวัย 
 

๑  แห่ง 1,797,600 - - - - พัฒนาการ
ของเด็กที่
เหมาะกับวัย 

เด็กชั้นปฐมวัยมี
พัฒนาการที่เหมาะ
กับวัยและมีความ
ปลอดภยั 

จังหวดั./
กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

41 
 
 
 

โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก                
วัดโพธ์ิชยัศรี  

เพื่อให้มีสถานที ่      
ที่เหมาะแก่การจดั
ประสบการณ์
ให้กับเด็กชั้น
ปฐมวัย 
 

๑  แห่ง 1,797,600 - - - - พัฒนาการ
ของเด็กที่
เหมาะกับวัย 

เด็กชั้นปฐมวัยมี
พัฒนาการที่เหมาะ
กับวัยและมีความ
ปลอดภยั 

จังหวดั./
กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๔๗ - 
 

๗.3  แผนงานการพาณิชย ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการปรับปรุงท่อเมน
ประปาภายในหมู่บ้าน            
ปากบัง หมู ่2 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้น้ำอุปโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

ขนาด 2 น้ิว
ระยะทาง
ประมาณ 
1,000 ม. 

- 150,000 - - - จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคเพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

2 โครงการติดตั้งระบบ          
โซลาเซลลป์ระปาหมู่บา้น 
หมู่ 4 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำเพื่ออุปโภคที่
สะอาดและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

ติดตั้งประปา
หมู่บ้านด้วย
ระบบโซลาเซลล ์

- - 100,000 - - จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคเพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

3 โครงการก่อสร้างหอประปา
หมู่บ้าน บา้นคลองเจริญ            
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำเพื่ออุปโภคที่
สะอาดและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

ก่อสร้างหอ
ประปาหมู่ 10 

- - 350,000 - - จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคเพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

4 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาบล็อคแทงค์ หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำเพื่ออุปโภคที่
สะอาดและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

ก่อสร้างระบบ
ประปา             
บล็อกแทงค์                
1 จุด 

- 5,000,000 - - - จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคเพียงพอ 

 อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
   



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๔๘ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการกเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสากรรมการเกษตร 
     ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ  
          ๘.๑ แผนงานการเกษตร  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ำด้วยพลงังานไฟฟ้า
ระบบท่อหมู่บ้านปากบงั     
จำนวน 2 จุด  (จุดที ่1 
นานายสมัย ลาดบาศรี 
จุดที่ 2 บริเวณดอนแดง 
นานายผ่องใส ถงึนา 
นายบุญล้ำ วงคส์ุขะ         
ระยะทาง 5 กม. 

เพื่อให้มีน้ำใช้           
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

ก่อสร้าง 
สถานีสูบน้ำ 
๑ แหง่ 

๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

กรม
ชลประทาน 

2 โครงการก่อสร้าง               
ฝายชะลอน้ำ                     
บ้านปากบงั  หมู่  2 
 

เพื่อให้มีน้ำใช้           
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

ก่อสร้าง 
ฝายชะลอน้ำ 
๑ แหง่ 

500,๐๐๐ - - - - น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 

  แบบ ผ.๐2/๒ 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๔๙ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการสบูน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทติย ์
บริเวณหนองปา่ช้า/หนอง
น้ำสาธารณประโยชน์    
หมู ่ ๓ 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้เรียนรู้
เก่ียวกับพลงังาน 

จัดสร้าง 
จำนวน ๑ แห่ง 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - - จำนวนผู้มา
แลกเปลีย่น
เรียนรู้ 

ประชาชนมีองค์
ความรู้ด้าน
พลังงาน
ทางเลือก 

 
 
 

 อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

4 โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ำด้วยพลงังานไฟฟ้า
ระบบท่อบริเวณลำน้ำก่ำ 
หมู่ 3 
 

เพื่อให้มีน้ำใช้           
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

ก่อสร้าง 
สถานีสูบน้ำ 
๑ แหง่ 

50,000,000 - - - - น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

กรม
ชลประทาน 

5 โครงการขุดเจาะ                
บ่อบาดาลบริเวณปา่ช้า         
หมู่ 4 

เพื่อให้มีน้ำใช้           
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

บ่อบาลดาล   
1 บ่อ 

100,000 - - - - น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 
 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

6 โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ำด้วยพลงังานไฟฟ้า
ระบบท่อบริเวณลำน้ำก่ำ
บ้านพิมานท่า หมู่ 8 
 

เพื่อให้มีน้ำใช้           
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

ก่อสร้าง 
สถานีสูบน้ำ  
๑ แหง่ 

50,000,000 - - - - น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

กรม
ชลประทาน 

 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๕๐ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

7 โครงการขุดลอกหนอง
สองห้อง หมู่บา้นดง
น้อย          
  

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ปริมาณงาน 
กว้างเฉลี่ย 
100 ม. ยาว
เฉลีย่ 130 ม.  
ลึกเฉลีย่ 3 ม. 
สูงเฉลี่ย 3  ม. 
ปริมาณดินขดุ
รวมไม่น้อยกว่า 
39,000          
ลบ.ม.  
  

- - - - 2,579,000 น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

8 โครงการขุดลอก            
ห้วยยาง หมู ่10 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 

ปากกว้าง 8 ม. 
ลึกเฉลีย่ 3 ม. 
ยาว 2,000 ม. 

- 300,000 300,000 300,000 - น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 
 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
 
 

9 โครงการสบูน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทติย ์          
จุดฝายน้ำล้นห้วยยาง
ถึงคลองชลประทาน           
หมู่ 10 
 

เพื่อให้
ประชาชนได้
เรียนรู้เก่ียวกับ
พลังงาน 

สถานีสูบน้ำ             
1 แหง่ 

- 100,000 - - - จำนวนผู้มา
แลกเปลีย่น
เรียนรู้ 

ประชาชนมีองค์
ความรู้ด้าน
พลังงาน
ทางเลือก 
 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๕๑ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10 โครงการก่อสร้าง             
ฝายชะลอน้ำก่ึงถาวร 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์             
ป่าต้นน้ำ 

 ดำเนินการ                   
๖  แห่ง 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนฝาย
ชะลอน้ำที่
เพิ่มขึ้น 

ป่าต้นน้ำอุดม
สมบูรณ์ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

11 โครงการขุดลอก            
หนองผือใหญ ่                
หมู่บ้านสุขเกษม                        
หมู่ 11  

เพื่อให้มีน้ำใช้           
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

ปริมาณงาน 
กว้างเฉลี่ย 
115.00 เมตร 
ยาวเฉลี่ย 
145.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 3.9 
เมตร สงูเฉลีย่ 
3.9 เมตร 
ปริมาณดินขดุ
รวมไม่น้อยกว่า 
51,950.00 
ลูกบาศก์เมตร 

- - - - 3,400,000 น้ำเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๕๒ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบรหิารส่วนตำบลพิมาน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  การพัฒนาคณุภาพทางการท่องเท่ียวและบริการ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
    ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว     
         ๙.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณพนังก้ันน้ำ               
บ้านปากบงั 

เพื่อใช้เป็นสวน
สุขภาพของ
ประชาชน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 4,000,000 - - - - ประชาชน
ทั่วไปผู้มาใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
สถานที่ในการออก
กำลังกาย 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

2 โครงการปรับสภาพบริเวณ           
ป่าช้า หมู่ท่ี 2   
 

เพื่อใช้เป็นสวน
สุขภาพของ
ประชาชน 

ปรับสภาพ
บริเวณป่าชา้ 

- - - - 500,000 ประชาชน
ทั่วไปผู้มาใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
สถานที่ในการออก
กำลังกาย 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

3 โครงการปรับปรุงสถานที่
ท่องเทีย่วเพื่อสร้าง
อนุสาวรียรู์ปปั้นนางสดีา 
บริเวณริมเขื่อนป่าชา้        
บ้านปากบงั 

เพื่อใช้เป็นสวน
สุขภาพของ
ประชาชน 

ปรับปรุงสถานที่
ท่องเทีย่ว 

- 100,000 - - - ประชาชน
ทั่วไปผู้มาใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
สถานที่ในการออก
กำลังกายและ
แหลง่ท่องเที่ยว 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 

  แบบ ผ.๐2/๒ 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.2570)                                                           - ๑๕๓ - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะบริเวณ
รอบหนองสองห้อง              
หมู่ 10 
 

เพื่อใช้เป็นสวน
สุขภาพของ
ประชาชน 

ก่อสร้าง
สวนสาธารณะ 

- 150,000 - - - ประชาชน
ทั่วไปผู้มาใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
สถานที่ในการ
ออกกำลังกาย 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

5 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
สาธารณะเพื่อการ
ท่องเทีย่วระดับสากล 

เพื่อบริการผู้มา
ท่องเทีย่วชุมชน 

ห้องน้ำ
สาธารณะ ๑ 
หลังบริเวณภู
พานน้อย 
 

- ๔,๓๖๑,๐๐๐ - - - จำนวนผู้มา
ท่องเทีย่ว/
ฝึกอบรม 

ผู้มาท่องเทีย่ว/
ฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

6 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
สาธารณะเพื่อการ
ท่องเทีย่วระดับสากล 

เพื่อบริการผู้มา
ท่องเทีย่วชุมชน 

ห้องน้ำ
สาธารณะ ๑ 
หลังบริเวณ 
สนง.อบต.พิมาน 
 

- - ๒,๒๙๑,๐๐๐ - - จำนวนผู้มา
ท่องเทีย่ว
ชุมชน 

ผู้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ศึกษาดู
งานมีความพงึ
พอใจ 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

7 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ระดับตำบล/สถานที่                
ออกกำลังกาย 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
กำลังกาย/
พักผ่อนหย่อนใจ 
 

ก่อสร้างลาน
กีฬาระดับตำบล 

- - ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - ประชาชนผู้มา
ใช้บริการ 

ประชาชนมี
สุขภาพกาย                
ใจท่ีด ี

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

8 ปรับภูมิทัศน์บริเวณ                
ภูพานน้อย 

เพื่อให้บริเวณ
อนุสรณ์สถาน
สวยงาม 

๑  แห่ง ๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ - 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของผู้มา
ท่องเทีย่ว 

มีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

9 โครงการตามรอยพ่อ 
(ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ที่
เก่ียวกับพระราชกรณียกิจ 
ของรัชการที ่๙) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ศึกษา 

๒  แห่ง - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ของผู้มา
ท่องเทีย่ว 

มีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตถนนเสริมเหล็ก
บริเวณรอบหนองปา่ช้า 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก มีสถานที่
ออกกำลังกาย 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว ๒,๐2๐ ม. 
หนาเฉลี่ย            
๐.๑๕ ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
10,100 ตร.ม. 
 

5,493,000 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
หมู่บ้านสัญจร
ไปมาสะดวก
และสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั และ
เป็นสถานที ่          
ออกกำลังกาย 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
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         ๙.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการศึกษาดงูานเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพให้กับ
ชุมชนหมู ่ ๓ 

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ของชุมชน 

ปีละ ๑ คร้ัง - 100,000 - - - จำนวนผู้ที่เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 
 

ผู้นำชุมชนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

2 โครงการสง่เสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

 ปีละ 1 คร้ัง ๑๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการสืบทอด 

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 
 
 

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์                 
จำนวน 1 ชดุ 

35,000 - - - - สำนักปลัด 

2 
 
 

การศึกษา ค่าครุภณัฑ์
สำนักงาน 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เคร่ืองปรับอากาศ ศพด.
พิมาน จำนวน 2 เคร่ือง 

7๐,๐๐๐ - 7๐,๐๐๐ - 7๐,๐๐๐ สำนักปลัด 

3 
 
 

สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์
การเกษตร 

ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควัน ๘๐,๐๐๐ - - - 80,000 สำนักปลัด 

4 
 
 

สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

เคร่ืองชัง่น้ำหนัก แบบ
อัตโนมัติ ประจำศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน 
ชุมชน หมู ่9 

5,000 - - - - สำนักปลัด 

5 
 
 
 

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์สำรวจ ครุภัณฑ์สำรวจ ชุดกล้องระดบั จำนวน 
1 ชุด 

70,000 - - - - กองช่าง 

 

  แบบ ผ.๐๓ 
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ส่วนท่ี 4  

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
  การบริหารงานทีป่ระสบความสำเรจ็นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการนำนวัตกรรม(Innovation) และ
กระบวนการบริหารใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ใหบ้รรลวัุตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตาม
และประเมินผลกเ็ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมหีลกัการสำคัญคือ การติดตามความก้าวหน้าใน
การปฏิบัตงิานและประเมินผลความสำเร็จของงาน อันจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันให้บรรลุ
เป้าหมาย จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของ
องค์กรว่าอยู่ในระดับใด เหมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบันหรอืไม่ 
 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
  กระบวนการของแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) มีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ การ
วางแผน (Planning)  การนำแผนไปปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามประเมินผล (Monitor and 
Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 

1. ติดตามและประเมินผลกระบวนการ(Process) จัดทำแผนพฒันาท้องถ่ินโดยตรวจสอบ
กระบวนการดำเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและข้ันตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2548 และเพิม่เติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เป็นกรอบในการปฏิบัตงิานติดตามและ
ประเมินผล  

2. ติดตามประเมินผลความพงึพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานตามนโยบายของ
องค์การบรหิารส่วนตำบล เป็นการประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาโดยออกแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถงึความก้าวหน้าในการดำเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการที่
ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเรจ็ตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ มผีลสำเร็จมากน้อย
เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรทีจ่ะได้รบัการแก้ไขด้วย
วิธีการใด เพื่อให้โครงการดงักล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และยังเป็นเครือ่งมอืช้ีวัด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ โดยมปีระเด็นในการติดตามประเมินผล คือ  
  1.การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ 
และข้ันตอนการดำเนินงานซึง่ผูร้บัผิดชอบโครงการจะเป็นผูก้ำกับตัวช้ีวัด 
  2. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปแีละเพิม่เติม 
  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบล จะนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ มาใช้
ในการปรับปรงุกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาคามต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ 
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  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมนิผล 
  1. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 2 ประเภท คือ 

     1.1 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
     1.2 แผนการดำเนินงานประจำปงีบประมาณ 

  2. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
  3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 
  เกณฑ์มาตรฐานและตัวชีวัด 
  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน(Standard Criteria) และ
ตัวช้ีวัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรบั 
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัด ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวชี้วัด  
(Indicators) 

กรอบตัวแปร 
(Attributes) 

สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลผลิต  ผลลพัธ์ ผลต่างระหว่างจำนวนโครงการ
ที่แล้วเสรจ็กับจำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

การสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน 

ระดับความพงึพอใจ สัดส่วนของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่พงึพอใจและไม่
พอใจ ผลสะท้อนกลับ 

 
 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตาม  ดังนี้ 

     ๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ โดยมีภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม 

     ๑.๒ การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน  ดังนี้ 
       แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
       แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
       แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
       แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
       แบบติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน และแบบ

ติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามแนวทางหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

     ๑.๓ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-Plan และการติดตามและประเมินผลด้วย       
ระบบ e-laas  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐)                                                                 
 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต   
   ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การพัฒนา
ในอนาคตของท้องถิ่น 

  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
                    ๑) องค์การบริส่วนตำบลพิมานเป็นตำบลที่มีอาณาบริเวณกว้าง โดยมีพื้นที่ 50.06  ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน  ขนาดของพื้นที่เป็นปัจจัยที่มีผลในการพัฒนาเพราะจะทำ
ให้การพัฒนาเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงเกิดการเหลี่ยมล้ำการพัฒนาในบางหมู่บ้านและบางพื้นที่ 
   ๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมการบริหารจัดการท้องถ่ินของตนเองยังมีน้อย   
จึงทำให้การพัฒนาไม่ตรงตามเป้าหมายความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
   3) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตำบล เนื่องจากประเด็นปัญหาความต้องการของ
ประชาชนที่เสนอในการพัฒนาท้องถ่ินมีมากการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เท่าเทียมกันทุกหมู่บ้านจึงเป็นวิธีการ
หนึ่งในการลดความเหลี่ยมล้ำการพัฒนาหมู่บ้าน 

                   สถานการณ์เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
  1) สภาพทางการเมืองในระดับประเทศ  สถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน  อันเกิดเป็นวิกฤต
การเมืองส่งผลต่อประเทศโดยภาพรวมของทอ้งถ่ินด้วยทำให้ประชาชนไม่กล้าตัดสินใจในการประกอบการเพราะ
กลัวความเสี่ยง สินค้าต่าง ๆ มีราคาแพงข้ึน น้ำมันก็แพง 
             2) สภาพทางสังคม  การบริโภคค่านิยมตะวันตกและหลงใหลในวัตถุของคนสมยัใหม่ ส่งผลให้
เกิดความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยในสังคม ผลที่ตามมาคือการเกิดหนี้สินของประชาชน 
             3) สภาพทางเศรษฐกิจ สถานการณ์เศรษฐกิจอันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทาง
การเมือง  ส่งผลต่อการมีรายได้ของประชาชนเนื่องจาก  สินค้าราคาแพงแต่ค่าครองชีพของประชาชนยังเท่าเดิม 

     ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินพบว่า ในข้ันตอนการจัดทำแผนนั้น เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และ
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.๒๕๖๑ รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยโดยคำนึงถึงหลักประชารัฐผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ ในส่วนของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมาพบว่า            
การดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานโดยเฉพาะโครงการ
ก่อสร้างถนน และท่อระบายน้ำ  อันเนื่องมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และสุดท้ายการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในทางปฏิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้องดำเนินการติดตามประเมินผลเป็น
ประจำทุกๆ เดือน เพื่อให้ทราบสถานการณ์ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ว่าอยู่ในข้ันตอนใด เป็นไปตามแผนการ
ดำเนินงานหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร พร้อมจัดทำรายงานเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็น
การแก้ไขปัญหาความล่าช้าในข้ันตอนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ให้สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 
 


