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จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   29   เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 
 
 

(นางศจุีนันนท์  บุตราช) 
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง 

 
 
 
 
 
 



 

            
 

 
คำนำ 

 
 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  

๕๐ (๙) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง    
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แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) 
ของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวดัมหาสารคาม 

 ประวัติความเป็นมาตำบลท่าขอนยาง 
 ชาวญ้อมีถิ่นฐานตั้งอยู่ที่เมืองหงสา ตอนเหนือของลาวติดกับประเทศจีน ในปี  พ.ศ. 2351 (จ.ศ. 

1170) ได้อพยพลงมาตอนใต้อยู่ที่บริเวณหาดดอนทราย และลงมาปักหลักอยู่ที่เมืองไชยบุรี ตามความประสงค์
ของเจ้าอนุวงศ์ เจ้าเมืองเวียงจันทน์ ปี พ.ศ.2369 (จ.ศ.1188) เจ้าอนุวงศ์ได้นำชาวญ้อเมืองไชยบุรีกลับคืนไปตั้ง
เมืองปุงลิง เมืองคำเกิดและเมืองคำม่วน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.3) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระยา 
บดินทรเดชา ยกทัพไปปราบจนสำเร็จ และในปี พ.ศ.2375 (จ.ศ.1194)  ได้กวาดต้อนชาวญ้อจากเมืองคำม่วน 
คำเกิด และปุงลิง มาอยู่ที่ท่าอุเทนให้พระยาประเทศธานีไปปฎิบัติหน้าที่ลาดตระเวนระหว่างเมืองไชยบุรีและ
นครพนม หลังจากนั้นได้จัดให้ญ้ออยู่ที่ท่าอุเทนบ้าง ไชยบุรีบ้าง และเดินทางมาโดยลำดับจนถึงบริเวณบึงกระดาน
ตามที่พระยาไชยสุนทร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์อนุญาตให้อยู่ และได้สำรวจพื้นที่เพื่อขยายที่อยู่ จนได้ที่อยู่เหมาะสมโดย
มาอยู่ที่ท่าขอนยางในที่สุด พ.ศ. 2388 (จ.ศ.1207) ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น “เมืองท่าขอนยาง” และโปรดเกล้าฯ
ให้พระคำก้อน เป็นพระสุวรรณภักดี ต่อมาพระคำก้อนถึงแก่กรรมจึงแต่งตั้งอุปฮาตเป็นพระสุวรรณภักดี  คนที่ 2 
แต่ไม่ปรากฏนาม ปีที่แต่งตั้งเป็นปีที่ถึงแก่อนิจกรรม ต่อมาได้แต่งตั้งอุปฮาตหนูเป็นพระสุวรรณภักดี คนที่ 3  เมื่อปี 
พ.ศ.2426 (จ.ศ. 1245) พระยาสุวรรณภักดี (หนู) คนที่ 3 นี้ เกิดไม่พอใจกับเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ จึงย้ายไปทำ
ราชการกับเมืองท่าอุเทน คนท่าขอนยางบางส่วนก็อพยพตามไปด้วยจึงโปรดเกล้าฯ ให้เท้าพรหมาเป็นผู้รักษาการ
แทน เมื่อถึงแก่อนิจกรรมก็โปรดเกล้าฯให้ท้าวหงส์เป็นผู้รักษาการแทนอีกจนถึงปี พ.ศ.2444 (จ.ศ. 1253) จึงได้
เปลี่ยน 
 เมืองท่าขอนยาง 
  ในปี พ.ศ. 2388 ภายหลังช่วงที่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปราบกบฏอนุวงศ์ 
ทรงมีนโยบายล้มเลิกอาณาจักรเวียงจันทน์ และได้กวาดต้อนชาวเมืองคำเกิดมาสู่ทางดินแดนของไทยในภาคอิสาน
กลุ่มที่อพยพมาเป็นกลุ่มใหญ่ คือกลุ่มท้าวคำก้อนได้อพยพเข้ามาซึ่งเป็นกลุ่มญ้อ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ชาวญ้อกลุ่มนี้ตั้งอยู่ที่ท่าขอนยาง พระราชทานเมืองว่า เมืองท่าขอนยาง โปรดเกล้าฯ ให้
พระคำก้อนเป็นพระสุวรรณภักดีเจ้าเมืองท่าขอนยางคนแรก เป็นเมืองจัตวา ขึ้นกับเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นเมืองเอก 
จากนั้นได้รวมกันกับชาวบ้านที่อพยพมาสร้างวัดขึ้นสองวัด ได้ประกอบอาชีพทำมาหากินอยู่ฝั่งเหนือของแม่น้ำชี ซึ่ง
เป็นแม่น้ำสำคัญทางการขนส่งและการค้าแลกเปลี่ยนของเมืองท่าขอนยางเพราะเนื่องจากฝั่งใต้เป็นเขตของเมือง
ร้อยเอ็ดจึงไม่มีการใช้พ้ืนที่ทางฝั่งนั้นทำมาหากิน หลังจากนั้นอีก 20 ปีต่อมา พ.ศ. 2408 จึงมีการตั้งเมืองสารคาม
ขึ้นตั้งแต่นั้นมาเขตฝั่งใต้ของแม่น้ำชีก็เป็นเขตของเมืองสารคาม ต่อมาในปี พ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ตั้งเมืองกันทรวิชัยขึ้นอีกท่ีบริเวณบ้านคันธาร์ จากหลักฐานพบว่าพระยาสุวรรณภักดี 
(คำก้อน) เจ้าเมืองคนแรกถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. 2396 จึงได้ให้อุปฮาต (ไม่ทราบชื่อ) เป็นสุวรรณภักดีคนที่ 2 
แทน ให้ท้าวหนูบุตรสุวรรณภักดี(คำก้อน) เป็นอุปฮาต เมื่อพระสุวรรณภักดีคนที่ 2 ถึงแก่อนิจกรรมไม่ปรากฏปีที่
แน่ชัด พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้อุปฮาต (หนู) ขึ้นเป็นสุวรรณภักดีคนที่ 3 เลื่อน
ราชวงศ์ขึ้นเป็นอุปฮาต ให้ท้าวพรหมาเป็นราชวงศ์ พระสุวรรณภักดี  (หนู) ปกครองต่อมาจนถึงปี พ.ศ. 2426 เจ้า
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เมืองท่าขอนยางคนที่ 3 ได้อพยพครอบครัวและผู้คนจำนวนหนึ่งจากเมืองท่าขอนยางไปทำราชการขึ้นกับเมืองท่าอุ
เทน “จากการเกิดไม่พอใจกับเจ้าเมืองกาฬสินธุ์”  จากนั้นเป็นต้นมาเมืองท่าขอนยางจึงไม่มีเจ้าเมืองปกครองและ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ท้าวพรหมาเป็นผู้รักษาราชการเมืองท่าขอนยางแทน 
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมืองท่าขอนยางก็ได้ลดความสำคัญลง 

ตำนานจระเข้ท่าขอนยาง 
  ทางวัดได้รับเอาจระเข้มาเลี้ยงไว้โดยมอบหมายให้เณรรูปหนึ่งมีหน้าที่เลี้ยงดู จระเข้เริ่มเติบโตตัว
ใหญ่ขึ้นและเชื่อฟังผู้เลี้ยงดูเป็นอย่างดี เมื่อจระเข้เริ่มตัวโตขึ้นและออกหากินโดยไม่เชื่อฟังผู้เลี้ยงดู วันหนึ่งเณรผู้รับ
เลี้ยงดูจระเข้าพาจระเข้ไปเล่นน้ำพอจะให้เจ้าจระเข้พาขึ้นฝั่งก็ปรากฏว่าจระเข้ไม่เชื่อฟังและสลัดตกหลังแล้วกินเณร
ผู้เลี้ยงดูเป็นคนแรก จระเข้ว่ายน้ำหนีไปอยู่ทางวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี พอช่วงออกพรรษาจระเข้ก็กลับมากิน
ชาวบ้านที่ลงเล่นน้ำชีและได้กินลูกของเจ้าเมืองไปสองคน เจ้าเมืองจึงออกประกาศให้หมอจระเข้ออกตามปราบเจ้า
จระเข้กลับไปหากินทางวังสามหมออีกครั้งและกินหมอปราบจระเข้ที่วังสามหมอไปถึงสามคน  (จึงเป็นที่มาของ
อำเภอวังสามหมอในปัจจุบัน) ในที่สุดก็สามารถปราบจระเข้ได้โดยแม่ชีจากประเทศลาว โดยนั่งสวดมนต์ให้จระเข้
นอนเกยฝั่งและอ้าปากแล้วให้ลูกชายเจ้าเมืองเป็นผู้ยิง ต่อมาได้นำซากกระดูกของจระเข้ตัวนี้ไปไว้ในสถานที่สำคัญ
ต่าง ๆ เช่น วัด 

ประวัติชาวญ้อบ้านท่าขอนยาง 
  แรกเริ่มเดิมทีนั้นชาวญ้อมีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองหงส์สาตอนเหนือของลาวติดกับประเทศจีนในปี
พ.ศ. 2351 ได้อพยพมาทางใต้ตามลุ่มแม่น้ำโขงโดยเข้ามาสวามิภักดิ์ต่อเจ้าอนุวงศ์เจ้าเมืองเวียงจันทน์ที่บริเวณ
หาดดอนทราย ต่อมาอีกไม่นานเจ้าอนุวงศ์ได้ให้ชาวญ้อกลุ่มนี้ข้ามมาอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงตั้งหลักปักฐานอยู่ที่
เมืองไชยบุรีปากน้ำสงครามและข้ึนตรงต่อเจ้าอนุวงศ์  ต่อมาในปี พ.ศ.2369 เจ้าอนุวงศ์เกิดกบฏต่อไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้ชาวญ้อที่อยู่ฝั่งขวาแม่น้ำโขงอพยพกลับไปอยู่ทางฝั่งซ้ายของ
แม่น้ำโขงมาตั้งเมืองใหม่จำนวน 3 เมืองประกอบด้วย เมืองปุงลิง เมืองคำเกิด เมืองคำม่วน โดยมีท้าวหมอเป็นผู้นำ
ชาวญ้อโดยขึ้นตรงต่อเจ้าอนุวงศ์เจ้าเมืองเวียงจันทน์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พอทราบ
ข่าว จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาบดินทรเดชาแม่ทัพไทยยกทัพไปปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์  ส่วนเจ้าอนุวงศ์ได้พา
ครอบครัวอพยพไปอยู่ประเทศญวนและเสียชีวิตอยู่ที่นั่น หลังสงครามสงบลงในปี พ.ศ. 2375 พระยาบดินทรเดชา
แม่ทัพไทยได้กวาดต้อนชาวญ้อจากเมืองคำม่วน คำเกิด และปุงลิง กลับคืนมาทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอีกครั้งหนึ่งโดยให้
ไปอยู่ที่ท่าอุเทน ส่วนพระยาประเทศธานีได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยโดยลาดตระเวนที่เมืองไชยบุรี
และนครพนมมิได้ขาด และในการกวาดต้อนผู้คนในครั้งนี้เป็นการกวาดต้อนที่ใหญ่และสำคัญมาก เพราะมีผู้คน
จำนวนมากมายส่วนใหญ่เป็นครอบครัวชาวญ้อมาจากเมืองคำเกิดเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นยังมีกลุ่มอื่นอีกเช่น ชาว
ผู้ไท ไทดำ กะโส้ และแสก เป็นต้น หลังจากการกวาดต้อนชาวญ้อมาจากเมืองท่าอุเทนฝั่งขวาแม่น้ำโขงได้จัด
ชาวญ้อลงที่ท่าอุเทนบ้าง ไชยบุรีบ้าง และเอาพวกกะโส้ลงไว้ตามเส้นทางท่าอุเทนจนถึงกุสุมาลย์ และให้อยู่ตาม
ความสมัครใจแต่ก็ยังมีผู ้คนอีกจำนวนมากพอถึงเมืองสกลนครแล้วจึงได้จัดเอาพวกผู้ไทไว้ส่วนหนึ่งจากนั้นได้
เดินทางลงมายังเมืองกาฬสินธุ์มีพระยาไชยสุนทรเป็นเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ เป็นผู้จัดหาที่อยู่ให้เพราะเมืองกาฬสินธุ์มี
บริเวณกว้างขวางมากแต่การเดินทางมีความลำบากมาก ญ้ออีกพวกหนึ่งลงที่บ้านยุง ส่วนที่เหลือเดินทางต่อเข้าเขต
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เมืองกาฬสินธุ์แล้วมาหยุดพักที่บึงกระดาน ซึ่งมีท้าวคำก้อนที่เป็นหัวหน้าญ้อโดยมาอาศัยอยู่บริเวณนี้นานพอสมควร
หลังจากชาวญ้อโดยมีท้าวคำก้อนเป็นผู้นำได้มาอยู่บริเวณบึงกระดานตามที่พระยาไชยสุนทรเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ได้
อนุญาตแล้วนั้น ขณะที่มาอยู่ที่บึงกระดานได้ทำการสำรวจพื้นที่ทั้งหมดตามที่พระยาไชยสุนทรกำหนดให้อยู่ เมื่อทำ
การสำรวจแล้วปรากฏว่า ที่ทำอยู่ทำกินไม่พออยู่พอกินกับจำนวนชาวญ้อของครัวคำเกิดและครัวคำม่วนถ้าอยู่กัน
ทั้งหมดก็คงจะเดือดร้อน จึงได้แบ่งคนออกเป็นสองกลุ่มให้ผู้ไทอยู่ที่เดิมเพราะชาวผู้ไทไม่ชอบทำนา เขาชอบทำไร่จึง
เหมาะสมกับผู้ไทมากกว่าโดยลักษณะพื้นที่มีป่าดงและภูเขา เหมาะแก่การทำไร่จึงให้ผู้ไทอยู่ตั้งแต่คำม่วนถึงกุฉิ
นารายณ์และก็มีญ้อลงมาอยู่ที่บ้านอู้ บ้านแซงกระดาน บ้านมหาชัย บ้านเหล่าภูพาน ซึ่งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ใน
ปัจจุบัน ส่วนท้าวคำก้อนผู้นำชาวญ้อ ได้ไปเรียนต่อพระยาไชยสุนทรเจ้าเมืองกาฬสินธุ์เพ่ือขอตั้งเมืองใหม่ขึ้นอีกเพ่ือ
หาที่อยู่ใหม่เพราะผู้คนในครัวคำก้อนจำนวนมาก เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ไม่ขัดข้องเพราะเมืองกาฬสินธุ์เป็ นเมืองที่อุดม
สมบูรณ์มีพื ้นที ่กว้างมากพอจึงอนุญาตให้ครัวคำก้อนย้ายมาอยู ่ที ่เมืองคันธารราษฎร์ ท้าวคำก้อนได้อพยพ
เคลื่อนย้ายชาวญ้อลงมาตามคำสั่งของเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ได้เดินทางลงมาทางภูแล่นช้างในขณะที่เดินทางมานั้นมี
ชาวญ้อจำนวนหนึ่งมีความสมัครใจที่จะอาศัยอยู่ตามจุดต่าง ๆ ได้แก่ บ้านโพนสิม บ้านสา บ้านแก และบ้านหนอง
แวงในเขตอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ในปัจจุบัน ชาวญ้อส่วนใหญ่ได้เดินทางมาถึงเมืองคันธารราษฎร์ โดย
ได้มาหยุดพักในบริเวณพื้นที่โล่งกว้างใกล้แหล่งน้ำปัจจุบันเป็นโรงเรียนคันธารราษฎร์และหนองบัว ท้าวคำก้อนได้
จัดผู้คนลงตามจุดต่าง ๆ ประกอบด้วย บ้านสระ บ้านโนน บ้านหนองขอน บ้านหลักด่าน บ้านยาง บ้านน้ำใส ลง
มาถึงลุ่มน้ำชี บ้านดอนเวียงจันทร์ หลังจากท้าวคำก้อนผู้นำชาวญ้อกลุ่มนี้ได้มาพักอาศัยอยู่ที่เมืองคันธารราษฎร์ ผล
จากการสำรวจข้อมูลพื้นที่พบว่าเขตพื้นที่ต่าง ๆ ที่สำรวจมาไม่มีพื้นที่ใดที่เหมาะสมเท่ากับพื้นที่ท่าขอนยางเพราะ
เป็นท่าน้ำติดน้ำชี มีพ้ืนที่ราบลุ่ม ดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรและมีปู ปลา เป็นอาหารมากมายด้วยความมี
วิสัยทัศน์ มองการณ์ไกลของท้าวคำก้อนได้ยึดหลักสำคัญในการตัดสินใจเลือกบ้านแปลงเมืองที่จะทำให้บ้านที่อุดม
สมบูรณ์ ให้ลูกให้หลานอยู่ดีกินดี มีความสุขนั้น ท่านได้ใช้หลักในการพิจารณาตั้งบ้านตั้งเมืองเอาไว้ 3 ประการ คือ
มีน้ำ ป่า และทุ่ง บ้านเมืองใดก็ตามหากมีองค์ประกอบ 3 ประการนี้แล้วจะเจริญรุ่งเรือง หลังจากได้พบข้อมูล
เพียงพอแล้วท้าวคำก้อนจึงได้เข้าพบเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ขอตั้งเมืองใหม่ที่ท่าขอนยาง โดยให้เหตุผลหลายประการดังนี้ 
ประการแรกเมืองคันธารราษฎร์เป็นเมืองเก่าของคนโบราณ มีหลักฐานไว้หลายอย่างมีคู เมืองสองชั้น มีกำแพงดิน
กว้าง พระพุทธรูปเก่าแก่ เป็นเมืองเก่าที่ยากพัฒนาแก้ไขปรับปรุง ประการที่สอง แหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการเพราะน้ำที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอ ทำให้ผู้คนเดือดร้อนได้เมื่อแห้งแล้งและขาดน้ำ  ประการที่สามจากการ
สำรวจพบข้อมูลใหม่ว่าท่าขอนยางเป็นทำเลที่เหมาะสมเพราะประกอบ ด้วย น้ำ ป่า และทุ่ง เมื่อพระยาไชยสุนทร
ได้รับฟังเหตุผลของท้าวคำก้อนผู้นำชาวญ้อแล้วนั้น นับว่ามีข้อมูลเพียงพอที่เป็นเหตุและผล จึงให้การสนับสนุนไม่
ขัดข้องต่อมาพระยาไชยสุนทร (โสมพมิตร) ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของท่าขอนยางมีความเหมาะสมที่จะตั้งเป็น
เมืองได้ จึงได้ทำหนังสือบอกทางกรุงเทพฯ ถึงสมุหนายกผู้ที่มีหน้าที่ดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือแจ้งขอหมู่บ้านขึ้นเป็น
เมือง พอเจ้าเมือง คณะกรรมการสมุหนายกรับแล้ว จึงนำทูลเกล้าฯ ต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรด
เกล้าฯ ให้ชาวญ้อกลุ่มนี้ จากบ้านท่าขอนยางเป็นเมืองท่าขอนยาง และโปรดเกล้าฯ ให้ท้าวคำก้อนขึ้นเป็นท้าว
สุวรรณภักดี เป็นเจ้าเมืองคนแรก  ซ่ึงเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นเมืองเอก    หลังจากที่หมู่บา้น
ท่าขอนยางได้พระราชทานนามให้เป็น “เมืองท่าขอนยาง” และมีผู้ปกครองเมืองคือ พระยาสุวรรณภักดี ได้ปกครอง
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บ้านเมือง ผู้คนมีความร่มเย็นผาสุกตลอดมาและติดต่อสัมพันธ์กับชาวญ้อที่อยู่หมู่บ้านต่าง ๆ เป็นอย่างดีและส่งส่วย
ได้ใช้ผลเร่ว เอาผลเร่ว 40 หาบ คิดเป็นหาบละ 5 ตำลึงฟ และพระราชทานเงินตรา 5 ตำลึงพร้อมสิ่งของตาม
ตำแหน่งยศถาดหมาก คนโทน้ำ เงิน สัปทน แพรดัน  เสื่อเงินงาม ก้านแยง  ผ้าโพกแพรขลิบ 1 ผ้าปักทองมีชัย 1 
ผ้าห่ม 1 ผ้าปม 1 พระราชทานอุปฮาต ราชวงศ์ ราชบุตร ให้แก่เมืองท่าขอนยางอย่างเดียวกันกับเมืองภู แล่นช้าง 
(อำเภอยางตลาดในปัจจุบัน) พระยาสุวรรณภักดีจึงให้ชาวญ้อบ้านดอนเวียงจันทร์ตลอดจนชาวญ้ออื่นๆ ที่มีความ
ประสงค์จะมาอยู่ที่บ้านท่าขอนยางโดยเฉพาะบ้านดอนเวียงจันทร์กลุ่มหนึ่งมาอยู่ที่ท่าขอนยางเพื่อให้มีคนมากขึ้น 
และรวมกันเป็นปึกแผ่นมั่นคง ในช่วงนั้นการปกครองยังไม่มีการแบ่งเป็นหมู่ แต่เรียกกันนามว่า “คุ้ม” มีจำนวน 4 
คุ้ม ด้วยกัน ประกอบด้วย คุ้มเหนือ คุ้มใต้ คุ้มกลาง และคุ้มท่า ปัจจุบันคุ้มเหนือคือหมู่ที่ 1 คุ้มใต้ คือ หมู่ที่ 4  คุ้ม
กลางคือหมู่ที่ 1  คุ้มท่าคือหมู่ที่ 2  และต่อมามีเพ่ิมอีก 1 หมู่ คือหมู่ที่ 1 คุ้มท่าหมู่ท่ี 2  และต่อมามีเพ่ิมอีก 1 หมู่ 
คือหมู่ที่ 11 ชาวญ้อท่าขอนยางมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ถ้าจะสังเกตุจากการที่
ชาวญ้อมีความจงรักภักดีต่อผู้นำ ทั้งเจ้าเมืองท่าขอนยาง และเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเมืองเอกและจงรักภักดีต่อ
กษัตริย์เมืองสยามคือ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งมีการส่งส่วยอย่างต่อเนื่องเสมอมา และ
ไม่เคยคิดทรยศต่อผู้นำแต่อย่างใดเลยพระยาสุวรรณภักดี (ท้าวคำก้อน) ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยตระหนัก
เห็นคุณค่า ความสำคัญของพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างกับ
ผู้คนชาวญ้อ  สังเกตง่ายๆ จากท้าวคำก้อนได้พาชาวบ้านชาวเมืองสร้างขึ้นมาคู่กับเมือง คือ วัดมหาผล (วัดเหนือ) 
และสร้างวัดเจริญผล (วัดใต้) ตลอดจนปฏิสังข์และทำนุบำรุงอย่างต่อเนื่องเสมอมา เมื่อปี พ.ศ. 2396  ตรงกับ จ.
ศ. 1215 พระยาสุวรรณภักดี ได้ถึงแก่กรรม นับเวลาในการปกครองเมืองท่าขอนยางนาน 7 ปี จึงได้แต่งตั้งอุปฮาต
ขึ้นมาเป็นพระยาสุวรรณภักดี คนที่ 2 ซึ่งไม่ปรากฏนาม ปีที่โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและปีอนิจกรรม จึงโปรดเกล้าฯ ให้
อุปฮาต (หนู) เป็นราชบุตรขึ้นเป็นเจ้าเมือง เป็นพระยาสุวรรณภักดี คนที่ 3 ปกครองต่อมาจนถึง พ.ศ.. 2426  ตรง
กับ จ.ศ. 1245  เกิดไม่พอใจกับเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ จึงอพยพครอบครัวไปทำราชการกับเมืองท่าอุเทน ทำให้ผู้คนใน
ท่าขอนยางบางส่วนอพยพตามเจ้าเมืองไปท่าอุเทนแล้ว เมืองท่าขอนยางจึงไม่มีเจ้าเมืองปกครอง จึงโปรดเกล้าฯ ให้
ท้าวพรหมาเป็นผู้รักษาราชการเมือง ครั้นท้าวพรหมาถึงแก่กรรมแล้วท้าวหงส์จึงเป็นผู้รักษาราชการงานเมืองแทน 
หลังจากนั้นก็มีการยุบเมืองท่าขอยางเป็นตำบลท่าขอนยางตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา หลังจากเมืองท่าขอนยางถูกยุบ
เมืองสืบเนื่องจากประเทศไทยมีการปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่ในภาคอีสานปีพ.ศ. 2444 ตรงกับ จ.ศ. 1253 ซึ่ง
มีการจัดระเบียบการปกครองใหม่ให้คงเมืองสำคัญไว้และให้ยุบเมืองเล็กลงเป็นอำเภอหรือตำบลเมืองท่าขอนยางจึง
ถูกยุบเป็นตำบลโดยปริยายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้งของตำบล 
 เทศบาลตำบลท่าขอนยางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลตำบล ประเภทสามัญซึ่งยกฐานะ
มาจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขอนยาง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2551 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4  ถนนถีนานนท์  ตำบล
ท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย์  44150  เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตั้งอยู่ด้าน
ทิศใต้สุดของอำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  และมีแนวเขตติดต่อกับอำเภอเมืองมหาสารคาม  โดยมีแม่น้ำ
ชีขวางกั้นเป็นแนวแบ่งเขต  มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอกันทรวิชัยประมาณ 10  กิโลเมตร และห่างจากตัวเมือง
มหาสารคามประมาณ  6  กิโลเมตร 

 1.2 อาณาเขต 
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  38  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  24,263  ไร่ 

เป็นเนื้อที่ทางการเกษตร ประมาณ  17,560  ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย ประมาณ 1,917  ไร่ เป็นที่สาธารณประโยชน์
และอ่ืน ๆ  ประมาณ  4,786  ไร่ โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ 

  ทิศเหนือ             ติดเขตพ้ืนที่ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย 
  ทิศใต้                 ติดเขตพ้ืนที่ตำบลเกิ้ง  อำเภอเมืองมหาสารคาม 
  ทิศตะวันออก       ติดเขตพ้ืนที่ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย 
  ทิศตะวันตก         ติดเขตพ้ืนที่ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย 
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1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

 ตำบลท่าขอนยางส่วนใหญ่มีพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก  ไม่มีภูเขา  อาณาเขตด้านทิศใต้ติด
กับเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม  มีแม่น้ำชีซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดมหาสารคามไหลผ่านกั้นเป็นเขตแดน  
ประมาณ  30  กิโลเมตร  ส่วนพื้นที่ป่าเป็นลักษณะป่าโปร่งตามหัวไร่ปลายนา  และป่าสาธารณประโยชน์  ซึ่งมี
ประมาณร้อยละ  10.85  ของจำนวนเนื้อที่ท้ังหมดของตำบล 

 1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ตำบลท่าขอนยางมีลักษณะภูมิอากาศเป็นเขตมรสุม  3  ฤดู  คือ 

 -  ฤดูร้อน  อยู่ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  -  เมษายน  ในช่วงนี้จะมีอากาศค่อนข้างร้อนจะมี 
อุณหภูมิสูงประมาณ  38- 42  องศาเซลเซียส 

 -  ฤดูฝน  อยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม  -  ตุลาคม  ในช่วงนี้จะมีฝนตกและฝนตกชุกในช่วง 
เดือนสิงหาคม - ตุลาคม  มีปริมาณน้ำฝนทั้งหมดเฉลี่ยทั้งปี  1,107.9  มิลลิลิตร 

 -  ฤดูหนาว  อยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม  ในช่วงนี้จะมีอากาศหนาว  อุณหภูมิ
จะลดลงเหลือประมาณ  5 - 10  องศาเซลเซียส 

 1.5 ลักษณะของดิน 
ตำบลท่าขอนยางมีพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มดินส่วนใหญ่จึงมีลักษณะดินเหนียวปนทราย ในบางพ้ืนที่ก็จะ

มีดินปนกรวดเป็นดินตื้นปนลูกรังปนกรวดที่มีการระบายน้ำได้ปานกลาง และดินนาดี ซึ่งจะอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำชี 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง   
 2.1 เขตการปกครอง  
  เทศบาลตำบลท่าขอนยางแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ชื่อ ตำแหน่ง พื้นที่
หมู่บ้าน(ไร่) 

จำนวน
ครัวเรือน 

จำนวนประชากร 
(คน) 

1 บ้านท่าขอนยาง นายสุบัน  ชุ่มอภัย กำนันตำบลท่าขอนยาง 850 2,700 1,58o 
2 บ้านท่าขอนยาง นางจินดา  เนื่องวรรณะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 53 74 228 
3 บ้านท่าขอนยาง นายสมยศ  ชุ่มอภัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 2,279 787 837 
4 บ้านท่าขอนยาง นายวัชระ  ไชยราช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 1,564 436 707 
5 บ้านกุดร่อง นางระเบียบ  เหล่าพิเดช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 1,115 45 160 
6 บ้านวังหว้า นายทวีศักดิ์  อ้วนมี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 1,775 122 332 
7 บ้านดอนยม นายทองสุข  ชาภูคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 2,274 323 510 
8 บ้านดอนเวียงจันทร์ นายธวัชชัย  เหล่าสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 1,357 188 497 
9 บ้านหัวขัว นายสมศักดิ ์ มุงคุณคำซาว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 1,850 218 723 

10 บ้านใคร่นุ่น นายสมพงษ ์ จันทจร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 1,741 184 544 
11 บ้านท่าขอนยาง นางเสาวนีย์  กรมแสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 739 326 356 
12 บ้านดอนสวน นายสวาท  แก้วสม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 500 444 688 
13 บ้านดอนเวียงจันทร์ นายมะนัส  วงษ์ละคร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 1,392 250 634 
14 บ้านใคร่นุ่น นายทองคูณ  ระพล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่14 1,700 140 562 
15 บ้านหัวขัว นางสาวมาลี  วิลาศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 1,738 187 545 

 (ที่มา : ข้อมูลครัวเรือนและประชากรจากสำนักทะเบียนราษฎร์ เดอืน สิงหาคม ปี 2564) 
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 2.๒ เขตเลือกตั้ง  
  เทศบาลตำบลท่าขอนยางแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต โดยมีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ที่มาจากการเลือกตั้ง 
 (วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้บริหาร 
เขตเลือกตั้งท่ี 1 เขตเลือกตั้งท่ี 2 

สมาชิกสภาเทศบาล หมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล หมู่บ้าน 
นางศุจีนันนท์ บุตราช 
(นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง) 
ด.ต.ทองดี  โฮมราช 
(รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง) 
นางดวงจันทร์  อรุณเรือง 
(รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง) 
นางสาวนันทวัน  นิมิตร 
(เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง) 
นายคาน  เนื่องอุดม 
(ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง) 

นายอานันท์  นันทวิจิตร 
นางทิพวรรณ  จำรัสศรี 
นายเดชา  วิมูลอาจ 
นายหิรัญ  ภวภูตานนท ์
นางทองปักษ์  สุบิน 
นายแสวง  กุณโฮง 

บ้านท่าขอนยาง หมู่ที ่1 
บ้านท่าขอนยาง หมู่ที ่2 
บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 
บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 
บ้านท่าขอนยาง หมู่ที ่11 
บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที ่13 

นายสำเร็จ  เหล่าสมบัติ 
นายสิทธิพร  ศรีเทพ 
นายสมาน  ศรีหาบุญ 
นายถาวร  อาจนนลา 
นายนิตย์  เรืองเจริญ 
นายบุญศรี  พรสุวรรณ์ 

บ้านกุดร่อง หมู่ที ่5 
บ้านวังหว้า หมู่ที ่6 
บ้านดอนยม หมู่ที ่7 
บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที ่8 
บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 
บ้านใคร่นุ่น หมู่ที ่10 
บ้านดอนสวน หมู่ที ่12 
บ้านใคร่นุ่น หมู่ที ่14 
บ้านหัวขัว หมู่ที ่15 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลประชากรแบ่งตามช่วงอาย ุ (ที่มา : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร์ สิงหาคม ปี 2564) 

ข้อมูลประชากรแบ่งตามช่วงอายุ ชาย หญิง หมายเหตุ 
อายุต่ำกว่า 18 ปี 850  859 อายุต่ำกว่า 18 ปี 
อายุ 18 – 59 ป ี     2,761 2,812 อายุ 18 – 60 ป ี
อายุ 60 ปีขึ้นไป 673  945 อายุมากกว่า 60 ป ี

รวม 4,614 4,281 รวมท้ังสิ้น 8,895 คน 
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 3.2 ข้อมูลประชากรเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต (ที่มา :ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร์ ปี 2561 - 2564) 

หมู่
ที ่

หมู่บ้าน 

ปี 2561 
(ข้อมูล ณ กรกฎาคม ปี 2561) 

ปี 2562 
(ข้อมูล ณ ธันวาคม ปี 2562) 

ปี 2563 
(ข้อมูล ณ ธันวาคม ปี 2563) 

ปี 2564 
(ข้อมูล ณ สิงหาคม ปี 2564) 

การคาดการณ์ ปี 2565 

ครัวเรือน 
 

หญิง
(คน) 

ชาย
(คน) 

ครัวเรือน 
 หญิง(คน) ชาย(คน) 

ครัวเรือน 
 

หญิง
(คน) 

ชาย
(คน) 

ครัวเรือน 
 

หญิง
(คน) 

ชาย
(คน) 

ครัวเรือน 
 

หญิง
(คน) 

ชาย
(คน) 

1 บ้านท่าขอนยาง 2,588 785 720 2,629 795 715 2,654 810 790 2,700 817 755 2,654 810 755 
2 บ้านท่าขอนยาง 74 126 111 74 126 112 74 127 106 74 123 105 74 126 106 
3 บ้านท่าขอนยาง 686 428 420 700 417 411 763 427 419 787 424 413 763 424 413 
4 บ้านท่าขอนยาง 405 384 344 422 385 340 434 372 335 436 375 332 434 375 335 
5 บ้านกุดร่อง 45 81 82 45 62 80 45 82 80 45 82 78 45 82 80 
6 บ้านวังหว้า 113 169 159 114 164 162 117 164 163 122 165 167 117 164 163 
7 บ้านดอนยม 292 257 220 306 256 229 315 266 238 323 268 242 315 266 238 
8 บ้านดอนเวียงจันทร์ 180 265 229 181 268 231 184 267 230 188 267 230 184 267 230 
9 บ้านหัวขัว 211 339 362 213 348 366 215 356 367 218 356 367 215 356 367 

10 บ้านใคร่นุ่น 156 290 259 158 284 257 161 284 258 184 283 261 161 284 258 
11 บ้านท่าขอนยาง 308 179 183 314 173 184 326 177 184 326 175 181 326 175 184 
12 บ้านดอนสวน 427 336 309 437 353 311 444 358 320 444 367 321 444 358 320 
13 บ้านดอนเวียงจันทร์ 243 335 269 245 340 280 248 343 285 250 347 287 248 343 287 
14 บ้านใคร่นุ่น 134 273 287 137 271 290 139 272 288 140 272 290 139 272 290 
15 บ้านหัวขัว 184 289 243 185 296 251 187 295 254 187 293 252 187 295 252 

รวม 6,046 4,536 4,197 6,160 4,538 4,219 6,306 4,600 4,317 6,424 4,614 4,281 6,306 6,306 4,597 

ประชากรรวมทั้งสิ้น  8,733  8,757  8,917  8,895  8,875 
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4. สภาพทางสังคม 

4.1 ด้านการศึกษา 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1      แห่ง  -  โรงเรียนมัธยมศึกษา      1      แห่ง 
 -  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าขอนยาง 1      แห่ง  -  มหาวิทยาลัย       1      แห่ง 
 -  โรงเรียนประถมศึกษา   4      แห่ง  -  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง   1      แห่ง 
 

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยางปีการศึกษา 2564 (ท่ีมา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง) 

จำนวนเนื้อท่ี จำนวนผู้ดูแลเด็ก  
รวม 

จำนวนนักเรียน นักเรียน 
มาจาก 

ครอบครัว
ยากจน 

บ้านพักครู/
อาจารย ์

อาคาร
เรียน 

โรง
อาหาร 

ห้องน้ำ/
ส้วม 

ถังเก็บ
น้ำ คสล. 

สนาม
เด็กเล่น 
(แห่ง) 

ไร ่ งาน รวม 
(ไร่) 

พนักงานครู พนักงานจ้าง ช ญ รวม 
ช ญ ช ญ 

17 - 17 - 4 1 1 6 38 36 74 - - 2 1 8 - 1 

         

    ข้อมูลโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564   (ท่ีมา : โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง/โรงเรียนบ้านดอนเวยีงจันทร์/โรงเรยีนบ้านหัวขัว/โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น  เดือนพฤษภาคม 2564) 

 
ที ่

 
ช่ือ 

โรงเรียน 

จำนวนครู/
อาจารย์  

(คน) 

ภารโรง 
(คน) 

จำนวนนักเรียน (คน) นักเรียน 
รวม 

ทั้งหมด 
อนุบาล ประถมศึกษา  

ปีท่ี 1 
ประถมศึกษา  

ปีท่ี 2 
ประถมศึกษา  

ปีท่ี 3 
ประถมศึกษา  

ปีท่ี 4 
ประถมศึกษา  

ปีท่ี 5 
ประถมศึกษา  

ปีท่ี 6 
ช ญ รวม ช รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม  

1 บ้านท่าขอนยาง 2 4 6 1 1 3 3 6 2 4 6 5 3 8 2 3 5 5 5 10 1 7 8 7 4 11 54 
2 บ้านดอนเวียงจันทร ์ 1 4 5 1 1 5 7 12 4 4 8 6 1 7 3 4 7 8 2 10 - 1 1 1 4 5 56 
3 บ้านหัวขัว 1 5 6 - - 9 4 13 5 0 5 4 0 4 2 8 10 2 4 6 2 1 3 6 4 10 51 
4 บ้านใคร่นุ่น 4 3 7 1 1 10 6 16 2 8 10 7 7 14 9 6 15 4 7 11 4 4 8 4 4 8 82 
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4.2 ด้านสาธารณสุข 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    2    แห่ง   -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน              15     แห่ง  
 -  แพทย์ประจำตำบล   1    คน    -  หมอนวดแผนไทย               3     คน 

 -  หมอยาสมุนไพร           16  คน 
4.2.๑ ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 

4.๒.๒ ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคที่มีอัตราเสี่ยงสูงในชุมชน (ย้อนหลัง 5 ปี) (ที่มา: ข้อมูลจาก รพสต.ท่าขอนยาง/รพสต.บ้านหัวขวั) 

ชื่อโรงพยาบาล 

จำนวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ 

หมู่บ้านที่รับผิดชอบ 

ประชากรที่ 
คาดการณ์ว่า 

เข้ามารับบริการ
ต่อปี (คน) 

ประชากรที ่
เข้ามาใช้บริการ

ต่อปี (คน) 
พยาบาล 

(คน) 
เจ้าหน้าที ่

(คน) 
พสอ. 
(คน) 

รถพยาบาล 
(คัน) 

1. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบลท่าขอนยาง 2 4 1 - หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14 18,560 19,410 
2. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบลบ้านหัวขัว 2 1 1 - หมู่ที่ 7, 8, 9, 12, 13, 15 7,000 6,000 
- เจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครสาธารณสขุประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพ้ืนท่ี จำนวน  160  คน 
หมายเหต ุ พสอ. หมายถึง  พนักงานผูช้่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามยั  (ที่มา: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทา่ขอนยาง/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบา้นหัวขัว) 

ลำดับที ่ รายการโรค 
ปีงบประมาณ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

25๖๐ 2561 2562 2563 2564 
1 โรคเบาหวาน 802 1,163 1,172 1,265 1,533 
2 โรคความดันโลหิตสูง 586 765 744 987 1,097 
3 โรคไขห้วัด 486 577 484 464 236 
4 โรคปวดกล้ามเนื้อ 270 245 281 267 186 
5 โรคกระเพาะ 270 225 285 230 198 
6 โรคปวดกล้ามเนื้อ (นวดแพทย์แผนไทย) 41 418 304 406 80 
7 โรคจิตเวช 200 153 143 129 148 
8 โรคคออักเสบ 333 127 111 66 63 
9 โรคฟันพ ุ 84 1,320 1,240 1,150 1,404 

10 โรคผื่นคัน 163 113 139 93 66 
 รวม 3,235 5,106 4,903 5,057 5,011 
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4.3 ข้อมูลด้านอาชญากรรม (ที่มา: สถานีตำรวจภูธรกันทรวิชยั ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564) 

ข้อมูลด้านอาชญากรรมในพื้นที่ตำบลท่าขอนยาง ปี พ.ศ. 2562 
(ครั้ง) 

ปี พ.ศ. 2563 
(ครั้ง) 

ปี พ.ศ. 2564 
(ครั้ง) 

1. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ - 1 - 
2. คดีต่อชีวิต ร่างกาย เพศ 1 2 - 
3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 23 17 8 

(ที่มา: สถานีตำรวจภูธรกันทรวิชัย ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564) 

 

ข้อมูลด้านอุบัติเหตุในพื้นที่ตำบลท่าขอนยาง ปี พ.ศ. 2562 
(ครั้ง) 

ปี พ.ศ. 2563 
(ครั้ง) 

ปี พ.ศ. 2564 
(ครั้ง) 

1. เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 89 79 74 
2. บาดเจ็บ (ราย) 69 72 68 
3. เสียชีวิต (ราย) 5 3 2 

(ที่มา: สถานีตำรวจภูธรกันทรวิชัย ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564) 

 

4.4 ข้อมูลด้านยาเสพติด (ที่มา: สถานีตำรวจภูธรกันทรวิชัย ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564) 
 

ข้อมูลด้านยาเสพติดในพื้นที่ตำบลท่าขอนยาง ปี พ.ศ. 2562 
(ครั้ง) 

ปี พ.ศ. 2563 
(ครั้ง) 

ปี พ.ศ. 2564 
(ครั้ง) 

1. จำนวนผู้เสพยาเสพติด (ข้อหาเสพ) 57 31 27 
2. จำนวนผู้เข้าข่ายยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

(ข้อหาครอบครอง) 
36 23 14 

(ที่มา: สถานีตำรวจภูธรกันทรวิชัย ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564) 
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4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

ข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ, ผู้ป่วยเอดส์  

ประเภท         
เงินสงเคราะห์ 

ปี พ.ศ. 2561 (ก.ย.) ปี พ.ศ. 2562 (ก.ย.) ปี พ.ศ. 2563 (ก.ย.) ปี พ.ศ. 2564 (ก.ย.) 

จำนวน
(ราย) 

จำนวนเงิน
(บาท) 

จำนวน
(ราย) 

จำนวนเงิน
(บาท) 

จำนวน
(ราย) 

จำนวนเงิน
(บาท) 

จำนวน
(ราย) 

จำนวนเงิน
(บาท) 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 137 1,315,200 151 1,449,600 171 1,641,600 175 1,708,800 

เบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส ์

10 60,000 10 60,000 10 60,000 11 66,000 

รวม 147 1,375,200 161 1,509,600 181 1,701,600 186 1,774,800 

(ที่มา: กองสวัสดิการสังคม ทต.ท่าขอนยาง ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564) 
 

ข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

ช่วงอายุ 
ปี พ.ศ. 2561 (ก.ย.) ปี พ.ศ. 2562 (ก.ย.) ปี พ.ศ. 2563 (ก.ย.) ปี พ.ศ. 2564 (ก.ย.) 

จำนวน
(ราย) 

จำนวนเงิน
(บาท) 

จำนวน
(ราย) 

จำนวนเงิน
(บาท) 

จำนวน
(ราย) 

จำนวนเงิน
(บาท) 

จำนวน
(ราย) 

จำนวนเงิน
(บาท) 

60 – 69 ป ี 548 3,945,600 567 4,082,400 600 4,320,000 699 5,032,800 

70 – 79 ป ี 325 2,730,000 348 2,923,200 367 3,082,800 396 3,326,400 

80 – 89 ป ี 185 1,776,000 183 1,756,000 149 1,430,400 151 1,449,600 

90 ปีข้ึนไป 13 156,000 13 156,000 15 180,000 21 252,000 

รวม 1,071 8,358,000 1,098 8,346,00 1,131 8,883,600 1,246 9,909,600 

(ที่มา: กองสวัสดิการสังคม ทต.ท่าขอนยาง ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564) 

 
4.6 การรักษาความปลอดภัย 

  -  สถานีตำรวจภูธรกันทรวิชัย (สถานีย่อยท่าขอนยาง)   1      แห่ง 
  -  ศูนย์ อปพร.และหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลท่าขอนยาง   1      ศูนย์ 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 การคมนาคมทางบกโดยทั่วไปใช้ถนนภายในหมู่บ้าน  และถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  ซึ่งส่วนใหญ่จะ

เป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง  จะมีถนนผิวลูกรังเป็นบางส่วนเท่านั้น  การสัญจรไปมาของประชาชนในการเดินทางไป
มามีความสะดวกสบายและความปลอดภัย ส่วนการคมนาคมทางน้ำมีเพียง  1  สาย  คือทางลำน้ำชี 

ถนนสายหลัก 
1.  ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  213  (ถนนถีนานนท์)  มหาสารคาม - กาฬสินธุ์ 
2.  ทางหลวงแผ่นดินสายบ้านท่าขอนยาง – บ้านขี (ถนนสาย 2202) 
3.   ถนนของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเดิม  (ขณะนี้ได้ถ่ายโอนให้เทศบาลตำบลดูแลรักษา

บางส่วน) 
-  ถนนสายบ้านท่าขอนยาง – ใครนุ่น (ถนนคสล.) 
-  ถนนสายบ้านท่าขอนยาง – ดอนหน่อง  (ถนนลาดยาง) 
-  ถนนสายบ้านดอนสวน – มะค่า  (ถนนลาดยาง) 

4.   ถนนของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดมหาสารคามเดิม (ปัจจุบันถ่ายโอนให้เทศบาลตำบลท่า
ขอนยางควบคุมดูแลรักษา) 

 -  ถนนสายบ้านท่าขอนยาง – บ้านมะกอก  (ถนนลาดยาง) ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
 -  ถนนสายบ้านท่าขอนยาง – ดอนหน่อง  (ถนนลาดยาง) 
 -  ถนนสายบ้านท่าขอนยาง - ดอนเวียงจันทร์  (ถนนคสล.) 
-  ถนนสายบ้านดอนเวียงจันทร์ -  กิโลเมตร  8  (ถนนคสล.) 

 5.2 ข้อมูลการไฟฟ้า ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  มีระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ครบทุกหมู่บ้านคิด
เป็นร้อยละ 100 และระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเข้าถึงทุกหมู่บ้านรวมถึงถนนสายหลัก สายรอง ตรอก ซอก ซอย 
และจุดเสี่ยงครอบคลุมพื้นที ่คิดเป็นร้อยละ 95 

5.3 ข้อมูลการประปา  

ระบบ ขนาด/ความจ ุ สถานท่ีตั้ง ปี พ.ศ.ท่ีก่อสร้าง หมายเหต ุ
ประปาผิวดิน  หมู่ที่ 1  จ่ายน้ำหมู่ที ่1,2,3,4,11 
ประปาผิวดิน  หมู่ที่ 2   
ประปาผิวดิน  หมู่ที ่5   
ประปาผิวดิน  หมู่ที ่6   
ประปาผิวดิน  หมู่ที ่7   
ประปาผิวดิน  หมู่ที ่10, 14   

(ระบบประปาสว่นภูมภิาคมีใช้เฉพาะบางส่วน เช่น บ้านท่าขอนยาง 5  หมู่บา้น  บ้านดอนยม  บ้านดอนสวน  บ้านดอนเวียงจันทร์  และบ้านหัวขวั) 

 
5.4 โทรศัพท์ 

- ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลท่าขอนยางมีระบบโทรศัพท์เข้าถึงครบทั้ง  15  หมู่บ้าน 
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5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- ตำบลท่าขอนยางมีที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง 
- ทุกหมู่บ้านมีระบบหอกระจ่ายข่าวประจำหมู่บ้านครบทั้ง 15 หมู่บ้าน 
- เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง www.thakonyang.go.th 
- งานประชาสัมพันธ์ทาง Facebook 
- แอพพลิเคชั่นกลุ่ม Line 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร   
  การประกอบอาชีพด้านเกษตร 

- ทำนา  จำนวน   1,181 ราย 
- ทำไร่  จำนวน        2 ราย 
- ทำสวน จำนวน       10 ราย 

ศักยภาพทางด้านการเกษตร 

 
ที ่

ช่ือหน่วยงาน/บุคลากร  
ด้านการเกษตร 

จำนวนบุคลากร 
เจ้าหน้าท่ี/คน 

จำนวน
อาคารที่
ทำการ 
(หลัง) 

จำนวนสถานี
สูบน้ำท่ี  

รับผิดชอบ 
(แห่ง) 

จำนวนกลุ่ม  
ผู้ใช้น้ำทำการเกษตร 

จำนวนพื้นที่
การใช้น้ำทำ
การเกษตร

(ไร่) 
ชาย หญิง รวม จำนวน 

กลุ่ม 
จำนวน
สมาชิก/คน 

1. 
 

2. 
 
3. 
4. 
5. 

ศูนย์ปฏิบัติการสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า
มหาสารคาม 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจำตำบล 
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
นักวิชาการเกษตรประจำตำบล 
ผช.นักวิชาการเกษตร 

7 
 

8 
 

3 
- 
- 

- 
 

7 
 

1 
1 
- 

7 
 

15 
 

4 
1 
- 

1 
 

1 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
 

4 
- 
- 

- 
 
- 
 

4 
- 
- 

- 
 
- 
 

700 
- 
- 

- 
 
- 
 

6,700 
- 
- 
 

 (ที่มา: กองการเกษตร ทต.ท่าขอนยาง ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564) 
 

6.2 การประมง  
  ตำบลท่าขอนยางมีประชากรประกอบอาชีพประมง จำนวน  1  ราย 
 
 

 
 6.3 การปศุสัตว์  
  ตำบลท่าขอนยางมีประชากรประกอบอาชีพปศุสัตว์ จำนวน  2 ราย 
 

 
 

http://www.thakonyang.go.th/
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 6.4 การบริการ 

-  โรงแรม    6  แห่ง 
  -  บ้านให้เช่า    9  แห่ง 

  -  หอพัก          340 หอ 

 -  อาคารพาณิชย์ให้เช่า  49 แห่ง 
-  ร้านสปา/นวดแผนไทย    ๔ แห่ง 

 6.5 อุตสาหกรรม 
  ตำบลท่าขอนยางมีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน     2  แห่ง 

 6.6 การพาณิชยกรรม   
  -  ปัม๊แก๊ส   2 แห่ง  -  คลินิกรักษาโรค/ทำฟัน   7 แห่ง 

 -  ปั๊มน้ำมัน   2 แห่ง  -  ร้านอินเตอร์เน็ต   5 ร้าน 
 -  โรงสีข้าว   4 โรง  -  ร้านซักอบรีด   11 แห่ง 
 -  อู่ซ่อมรถยนต์   2 แห่ง  -  ร้านเสริมสวย   10 แห่ง 
 -  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์        13 แห่ง  -  บ้านให้เช่า    9 แห่ง 
 -  ร้านค้า/มินิมาร์ท          75 แห่ง            -  ร้านทอง    4 แห่ง 
 -  ร้านอาหาร/อาหารตามสั่ง       14 แห่ง  -  คลีนิกรักษาสัตว์   3 แห่ง 
 -  หอพัก          340 หอ  -  โรงแรม    6 แห่ง 
 -  ร้านขายยา/เภสัชฯ  15 แห่ง  -  โรงงานอุตสาหกรรม   4 แห่ง 
 -  ธนาคาร    4 แห่ง  -  ร้านสปา/นวดแผนไทย   4 แห่ง
 -  อาคารพาณิชย์ให้เช่า  49 แห่ง 
 ***(ข้อมลูสำรวจ กองคลัง ทต.ท่าขอนยาง ณ เดือน  กันยายน  2564) 

 6.7 แรงงานและการประกอบอาชีพ 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากตำบลท่าขอนยางมีพ้ืนที่เป็นที่
ราบลุ่มดินเหนียวปนทราย  ด้านทิศใต้มีแม่น้ำชีเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน  ตั้งแต่บ้านท่าขอนยาง  หมู่ที่  3  ผ่านบ้าน
ท่าขอนยาง หมู่ที่  2  และหมู่ท่ี  4  ผ่านบ้านวังหว้า หมู่ที่  6  บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่  10 และหมู่ที่  14  และลงไปสุดท้าย
ของตำบลท่าขอนยางที่บ้านกุดร่อง หมู่ที่  5 เป็นระยะทางยาวประมาณ  30  กิโลเมตร  ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นพื้นที่บ้านหัวขัวมีลำห้วยสายคลอซึ่งไหลลงสู่ห้วยกุดโดก  เป็นระยะทางยาวประมาณ  10  กิโลเมตร  ทางด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพ้ืนที่บ้านหัวขัว  บ้านดอนยม  บ้านใคร่นุ่นและบ้านกุดร่อง  มีลำห้วยกุดโดก ไหลผ่านเป็น
ระยะทางยาวประมาณ 2  กิโลเมตร  นอกจากนั้น ตำบลท่าขอนยางยังมีลำห้วยสายสั้นๆ อีกหลายสาย  และหนอง  บึง  
อีกหลายแห่ง ตำบลท่าขอนยางยังมีศูนย์สูบน้ำชีด้วยพลังไฟฟ้าถึง 4  แห่ง  จ่ายน้ำได้ทั่วถึงคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  7,100  
ไร่  ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร 
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  อาชีพค้าขายเป็นอาชีพรอง  เนื่องจากตำบลท่าขอนยางมีที่ตั้งติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
213  ถนนถีนานนท์  (  มหาสารคาม – กาฬสินธุ์  )  ประกอบกับทางด้านทิศตะวันตกติดกับเขตพื้นที่ตำบลขามเรียง
ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงทำให้ตำบลท่าขอนยางโดยเฉพาะบ้านท่าขอนยางทั้ง  5  หมู่บ้าน  เป็น
ประตูแรกเข้าสู ่มหาวิทยาลัย  จึงมีศักยภาพในด้านพาณิชยกรรมโดยเฉพาะเกิดธุรกิจที ่หลากหลายเช่นร้านค้า  
ร้านอาหาร  และหอพัก  ที่รองรับ นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย 
  อาชีพรับราชการ  เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญ  เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากร
เข้ามาทำมาหากิน  ประกอบกับมีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  ทำให้อาชีพรับราชการมีการขยายตัวและมี 
จำนวนมากขึ้น 
  อาชีพรับจ้าง  เนื่องจากประชาชนชาวตำบลท่าขอนยางอยู่ใกล้กับตัวเมืองและเป็นชุมชนเมืองที่มีการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการก่อสร้างและค้าขาย อาชีพรับจ้างในกิจการต่างๆ ทั้งหน่วยงานเอกชนและ
หน่วยงานของรัฐ  จึงเป็นอาชีพหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมี
การประกอบอาชีพส่วนตัว  อาชีพอิสระ  และอาชีพอ่ืนๆ  ซึ่งสามารถจำแนกให้เห็นกลุ่มอาชีพที่จำเป็นของประชากรใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าขอนยางได้ดังนี้ 

 6.7.1 จำนวนประชากร จำแนกตามประเภทอาชีพ 

 มีครัวเรือนทั้งหมด 3,023 ครัวเรือน  จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด 6,336 คน 
 เพศชาย 2,972 คน  เพศหญิง 3,364 คน  

ประเภทอาชีพ 
ชาย หญิง รวม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
กำลังศึกษา 468 7.39 522 8.24 990 15.63 
ไม่มีอาชีพ 66 1.04 107 1.69 173 2.73 
เกษตร-ทำนา 513 8.10 610 9.63 1,123 17.72 
เกษตร-ทำไร่ 7 0.11 12 0.19 19 0.30 
เกษตร-ทำสวน 12 0.19 16 0.25 28 0.44 
เกษตร-ประมง 2 0.03 0 0.00 2 0.03 
เกษตร-ปศุสัตว์ 6 0.09 1 0.02 7 0.11 
พนักงาน-รับราชการ 236 3.72 278 4.39 514 8.11 
พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ 59 0.93 57 0.90 116 1.83 
พนักงานบริษัท 83 1.31 71 1.12 154 2.43 
รับจ้างทั่วไป 854 13.48 765 12.07 1,619 25.55 
ค้าขาย 164 2.59 336 5.30 500 7.89 
ธุรกิจส่วนตัว 455 7.18 530 8.36 985 15.55 
อาชีพอื่นๆ 47 0.74 59 0.93 106 1.67 

รวม 2,972 46.91 3,364 53.09 6,336 100 

 (ที่มา : ผลสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ตำบลท่าขอนยาง ปี 2564)
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ข้อมูลจำนวนประชากร จำแนกตามรายได้ 

(ที่มา: ข้อมูลจาก การสำรวจข้อมลูพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน กชช. 2ค ณ เดือน กันยายน 2564) 

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
ต่อเดือน(บาท) 

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 
(บาท) 

พื้นที่
หมู่บ้าน(ไร่) 

จำนวน
ครัวเรือน 

จำนวนประชากร 
(คน) 

1 บ้านท่าขอนยาง 20,837.57 151,663.14 850 2,700 1,580 
2 บ้านท่าขอนยาง 19,036.88 86,204.72 53 74 228 
3 บ้านท่าขอนยาง 15,036.84 157,141.75 2,279 787 837 
4 บ้านท่าขอนยาง 13,721.73 79,248.48 1,564 436 707 
5 บ้านกุดร่อง 17,132.94 70,203.25 1,115 45 160 
6 บ้านวังหว้า 10,897.83 58,121.74 1,775 122 332 
7 บ้านดอนยม 13,357.49 74,961.44 2,274 323 510 
8 บ้านดอนเวียงจันทร์ 17,150.36 61,553.36 1,357 188 497 
9 บ้านหัวขัว 16,468.17 64,731.02 1,850 218 723 

10 บ้านใคร่นุ่น 24,259.24 122,812.40 1,741 184 544 
11 บ้านท่าขอนยาง 11,618.41 78,917.52 739 326 356 
12 บ้านดอนสวน 14,659.83 105,226.99 500 444 688 
13 บ้านดอนเวียงจันทร์ 15,351.78 86,203.33 1,392 250 634 
14 บ้านใคร่นุ่น 25,706.15 92,946.27 1,700 140 562 
15 บ้านหัวขัว 21,234.95 96,385.58 1,738 187 545 

 ค่าเฉลี่ยระดับตำบล 17,345.44 99,309.22 20,927 6,424 8,903 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 

ประชาชนในตำบลท่าขอนยางโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

 - สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าขอนยาง   60   คน 
 - สหกรณ์เครดิตยูเนียนเมืองท่าขอนยาง           150  คน 

-  สำนักสงฆ์      2     แห่ง 
 -  วัด       9     แห่ง 
 -  ศาลเจ้า/ดอนปู่ตา     18   แห่ง 

-  หมอพราหมณ์สูตรขวัญ              5      คน 
 -  หมอทำพิธีกรรมพ้ืนบ้าน    7      คน 

 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
   -  งานประเพณีไหลเรือไฟวันออกพรรษา   

- งานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธชินวร 
- งานประเพณีลอยกระทง 
- งานประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ 
- สักการะศาลเจ้าปู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง, ขุนสำราญ 

7.3  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  การทอเสื่อจากต้น
กก   สานแห ทอผ้าไทญ้อ  

 ภาษาถิ่น ประชาชนตำบลท่าขอนยางมีภาษาถิ่นที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ คือ ภาษาไทย (กลาง) และ
ภาษา ถิ่นอีสาน นอกจากนั้นยังมีภาษาถ่ินที่เป็นวัฒนธรรมของชาวไทญ้ออีกหนึ่งภาษา คือภาษาญ้อ 
8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ำ 
 ข้อมูลแหล่งน้ำตามธรรมชาติ                       
ชื่อแหล่งน้ำ พื้นที่ไหลผ่าน การใช้ประโยชน์ ประเภทแหล่งน้ำ 

แม่น้ำชี หมู่ 3,2,4,6,10,14 และ 5 อุปโภค-บริโภค-เกษตรกรรม-ประมง แม่น้ำ 

ห้วยสายคลอ 
ห้วยวังเลิง 
ชีหลงเหนือ 
ชีหลงใต ้
กุดน้ำใส 

หมู่ 8, 9, 13 และ 15 
หมู่ 9, 15 
หมู่ 3 
หมู่ 6 
หมู่ 4 

เกษตรกรรม 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 

ลำห้วย 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 

หนองตีนบ้าน หมู่ 3 - หนอง 

แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
 -  ฝาย                          6          แห่ง 
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 -  บ่อน้ำ                       75          บ่อ 
 -  บาดาล                     12          บ่อ   
 -  สระ                          2          แห่ง 

 

8.2 ป่าไม้ 
ตำบลท่าขอนยางมีพ้ืนที่ป่าเป็นลักษณะป่าโปร่งตามหัวไร่ปลายนา  และป่าสาธารณประโยชน์  ซึ่ง

มีประมาณร้อยละ  10.85  ของจำนวนเนื้อที่ทั้งหมดและมีป่าสงวนแห่งชาติ คือ วนอุทยานชีหลง  ตั้งอยู่ในพื้นที่
ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย มีเนื้อที่ 279.159 ไร ่

 
9. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 

  ศักยภาพด้านการบริหารของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง  ประกอบด้วย 
  1.  จำนวนบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน  มี  75  อัตรา  ดังนี้ 
       -  พนักงานเทศบาล  จำนวน                         36    อัตรา 
       -  พนักงานครูเทศบาล     4   อัตรา 
       -  ลูกจ้างประจำ                                        1   อัตรา 
       -  พนักงานจ้างตามภารกิจ                            ๒๔    อัตรา 
       -  พนักงานจ้างทั่วไป                                   ๑๐    อัตรา  
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ส่วนที่ 2  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนามหภาค 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
   วิสัยทัศน์ประเทศไทย : “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว    
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ
ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  โดยแต่ละ
ยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

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

๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง 

และการจัดการตนเอง 
๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น 

เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ 

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง 

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาคร ัฐเป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม จร ิยธรรม มีจ ิตสำนึก มี

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

  

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทำขึ ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากข้ึน  
โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยที่มีทักษะ ความรู้ และความสามารถ

เพ่ิมข้ึน 
- แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมี

คุณค่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้
ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

- แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
- แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ สร้างความมั่งคงด้านน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งน้ำผิว

ดินและน้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ 

- แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคง 
สมดุล และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน 
- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการ

พัฒนาเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคม 
- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
- แนวทางการพัฒนา พัฒนาภาครัฐให้มีการบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น

เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
- แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
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- แนวทางการพัฒนา พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม
มากขึ้น 

 - แนวทางการพัฒนา การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
 - เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมี

การใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
 - แนวทางการพัฒนา ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ พัฒนาความ

เชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

(1) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(พ.ศ. 2566 - 2570)  
 ป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

  “ให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง” 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ 

ทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง 

และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

(2) แผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2566 – 2570  
(กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | มหาสารคาม | ร้อยเอ็ด) 

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ   

“เติบโตด้วยเศรษฐกิจแห่งอนาคตสังคมมั่นคงอย่างยั่งยืน” 

   ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธแนวทางการพัฒนา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและยกระดับการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง 
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   แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการปรับโครงสร้างให้เป็นภาคการผลิตที ่มีผลตอบแทนสูง ผ่านการ

ยกระดับผลิตภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรกลุ่มเป้าหมายด้วยภูมิปัญญา  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร ระบบโลจิสติกส์การเกษตร และ

การตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตและสินค้าการเกษตร 
3. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เพ่ือแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิต 

และส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
4. สร้างผู้ประกอบการด้านเกษตร และพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพ่ือ

รองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และ
การท่องเที่ยวเชิงคุณค่าเพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 

   แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาศักยภาพ SMEs และส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ผู้ประกอบการ และส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มจังหวัด 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับ

ระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
 3. พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ระบบราง 

และอุตสาหกรรมอากาศยานเพ่ือสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 4. พัฒนาการท่องเที่ยว และยกระดับสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณค่าบนฐานความยั่งยืน 
5. การพัฒนาตลาดสินค้า การบริการ และการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับ  ระบบ

เศรษฐกิจแห่งอนาคต 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก้าวสู่  

ระบบเศรษฐกิจ BCG และลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ สาธารณภัยด้วยพลังชุมชนและเทคโนโลยี 
  แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เศรษฐกิจหมุนเว ียน (Circular 
economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) 

2. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสะาดที่เป็นมิตรกับสิ่งเวดล้อมเพื่อการผลิตและการ
พัฒนาเมือง 

3. ส่งเสริมการปลูกป่า เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว และอุตสาหกรรมเกษตรสาขาป่าไม้ 
4. การจัดการของเสียน้ำเสียฝุ่นควันของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์แบบบูรณาการ 
5. เสริมสร้างการบูรณาการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ สาธารณภัยด้วยพลัง

ชุมชนและเทคโนโลยี 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ ชุมชนพ้ืนที่และเมืองมีความ 
เจริญน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

  แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม 
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม แก้ไขปัญหาคนยากจนข้ามรุ่น 
3. พัฒนาชุมชน พื้นที่ และเมืองให้เป็นพ้ืนที่น่าอยู่สำหรับทุกคน 

(3) แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2566 - 2570) 
 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  

  “เกษตรกรรมยั่งยืน นำภูมิปัญญาสร้างคุณค่า พัฒนาการค้าการลงทุนสู่สังคมมีสุข 
ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี”  

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด   
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 :  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร เพ่ือสร้างรายได้กับเกษตรกร 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 :  ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า 

บริการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : เพ่ิมศักยภาพด้านการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 :  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายและตัวชี้ว ัด / แนวทางการพัฒนา ในแต่ละประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
มหาสารคาม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร” 
1) วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
2. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตสินค้าเกษตร 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
2. มีระบบการบริหารจัดการด้านการเกษตรอย่างเหมาะสม 

3) แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างการผลิตภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
2. ยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 “ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
บริการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” 

1) วัตถุประสงค์ 
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เพื่อนำภูมิปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
จำนวนสินค้า บริการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมที่นำเอาภูมิ

ปัญญามาสร้างมูลค่าเพ่ิม 
3) แนวทางการพัฒนา 

ส่งเสริมการนำภูมิปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ ่มให้กับสินค้าบริการ การท่องเที ่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 “เพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ” 

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

3) แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุน และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 “พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมมีสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี” 

1) วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเชิดชูปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 
2. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนในพื้นท่ี 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ิมขึ้น 
2. จำนวนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับโครงการพระราชดำริเพิ่มขึ้น 
3. ประชากรในจังหวัดมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
4. เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนมีพัฒนาการสมวัยอย่างเต็มศักยภาพ 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูเพ่ิมขึ้น 

3) แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ตาม

หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2566 - 2570) 

 วิสัยทัศน์ "มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่ดีรอบด้าน 
  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน" 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร 

 เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ /ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น  
  เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 

1. เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงการบริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
2. เพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
1.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา และการบริการทางการศึกษา 
2.พัฒนาผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา 
3.สนับสนุนงานวิชาการและกิจกรรมทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละของการศึกษาต่อ ม.ปลาย , อุดมศึกษา และสายอาชีพ 
2. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด 
3.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน (สมศ.) 
4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง 
5. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของแหล่งเรียนรู้ 
6. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา 
7. จำนวนเด็ก/เยาวชน/นักเรียน/ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมดี 
8. จำนวนแผนงาน/โครงการในการจัดการความรู ้ในหน่วยงานการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
9. จำนวนแผนงาน/โครงการพัฒนานักกีฬาให้เป็นนักกีฬาทีมชาติหรือไปสู่นักกีฬาอาชีพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 

1. เพื่อเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 
2. เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
3. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม การกีฬา และนันทนาการ 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ตํ่ากว่าเกณฑ์ ได้รับการส่งเสริมการดำรงชีวิตตาม 

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. จำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมแนวทางตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุน/การจัดทำแผนชุมชนด้วยกระบวนการมี

ส่วนร่วม 
4. ร้อยละของผู ้นำชุมชน/ผู้นำองค์กร/กลุ ่มและเครือข่ายต่าง ๆ ที ่ได้รับการส่งเสริม/

สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ/ประสิทธิภาพ 
5. จำนวนหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
6. ร้อยละของครอบครัว/ชุมชนที่มีความเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน 
7. ร้อยละผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ/ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่

ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/ได้รับสวัสดิการสังคม 
8. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 

1. เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้มีความพร้อมต่อการ 
พัฒนาจังหวัด 

2. เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community :AEC) 
กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 

1. พัฒนาส่งเสริมการเกษตร การพาณิชย์ และการลงทุน 
2. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ สาธารณะ โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว 

และจัดการสิ่งแวดล้อม 
3. สนับสนุน ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น ของรายได้ท่ีเกิดจากการท่องเที่ยว 
2. ร้อยละของปริมาณแหล่งน้ำ ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
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3. ร้อยละของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บูรณะ/ปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
4. จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมืองโดยการวางผัง

เมืองที่ได้มาตรฐาน 
5. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงภูมิปัญญา

ท้องถิ่นท่ีได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
6. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น ของการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร 
เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 

1. เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย 
2. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและต่อผลประโยชน์ของ

ประเทศชาติโดยส่วนรวม 
กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 

1. เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของท้องถิ่น 
2. สนับสนุนช่วยเหลือและประสานการทำงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร

และหน่วยงานอื่น 
3. สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพัฒนาตามที่กฎหมายกำหนด 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถลดขั้นตอนในการให้บริการ 
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ร้อยละของงานบริการสาธารณะที่ได้จัดทำมาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ 
4. ร้อยละของบุคลากรที ่ผ่านการอบรม/สัมมนา/เพิ ่มระดับของขีดความสามารถ/

สมรรถนะ ตามแผนพัฒนาบุคลากร/ที่ส่วนราชการกำหนด 
5.ร้อยละของข้อมูลที ่มีความครอบคลุม/ถูกต้อง/ทันสมัย/สนับสนุนการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
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2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 

2.1 วิสัยทัศน์   
 เทศบาลตำบลท่าขอนยางได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื ่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ ่งเป็น

จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  ที่คาดหวังจะ
ให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้      

“ชุมชนน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง”    

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์  (วิธีปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมาย) 
    คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าขอนยางไว้  5  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนว 

เศรษฐกิจฐานราก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 

2.3 เป้าประสงค ์/ ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย / กลยุทธ์ / จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 เป้าประสงค์ (สิ่งที่หน่วยงานปรารถนาจะบรรลุ) 

- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มเีส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีมาตรฐานและปลอดภัย 
- พัฒนาสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ขุดลอก คูคลอง ให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่

การเกษตร 
 ตัวช้ีวัด 

- ก่อสร้าง ปรับปรุงการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ ครอบคลุมทั้งตำบล 
- การพัฒนาระบบจราจรและการคมนาคมให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
- มีการพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปาและระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมทั้งตำบล 
- การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำผังเมือง เพ่ือป้องกันปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะ 
- การพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลองและระบบชลประทานครอบคลุมทั้งตำบล 

 ค่าเป้าหมาย 
- ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย  
- มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร 
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กลยุทธ์ 
- ก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบ
 กำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย 
- พัฒนาระบบจราจรและการคมนาคม 
- พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา 
- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการผังเมืองเพ่ือป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
- พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลองและระบบชลประทาน เพ่ือการอุปโภคบริโภค 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
- การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู ่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
 พ้ืนฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก 
 เป้าประสงค์ 

- เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
- ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างทั่วถึง  

 ตัวช้ีวัด 
- ประชาชนมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
- ประชาชนได้รับความรู้เพ่ิมเติมในการประกอบอาชีพเสริม 
- ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากอาชีพเสริม 
- เกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตร 
- ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
- ประชาชนได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
- ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 

ค่าเป้าหมาย 
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
- ประชาชนมีศักยภาพ มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้  
- ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 

กลยุทธ์ 
- พัฒนาส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
- ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
- ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
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- การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมและความสามัคคี  
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
 เป้าประสงค์ 

- การศึกษาในท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความรู้รอบด้าน 
- จัดการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- เป็นศูนย์กกลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประเพณีของจังหวัดมหาสารคาม 

ตัวช้ีวัด 
- เด็กเล็กได้รับการเรียน การสอน ตามกำหนดอย่างครบถ้วน 
- เด็กเล็กมีพัฒนาการที่สมวัย 
- ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
- เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
- มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
- ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ 
     ปัญญาท้องถิ่น 

 ค่าเป้าหมาย 
- ประชาชนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
- ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม    
- ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  กีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 
- พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน 
- ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานรัฐพิธี 
- ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
- ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนาจริยธรรม
 ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมโบราณสถานและศาสนาสถาน 
- ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน 
- ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
- การพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
- ส่งเสริมงานประเพณขีองท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 

- ท้องถิ่นได้รับบริการด้านสาธารณสุขมูลฐานอย่างทั่วถึง ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน 
-  ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 
- ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
- ประชาชนเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และสร้างความสามัคคี 
- มีการกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี  

ค่าเป้าหมาย 
- ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ปลอดจากโรคภัยต่างๆ 
- ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดจากโรคภัย 
- มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข  
- สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์  

กลยุทธ์ 
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
- พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม 
- การดูแลรักษาพ้ืนที่สาธารณะ 
- พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
- พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ ลำคลอง และป่าไม ้ ให้มี
 ความอุดมสมบูรณ์  

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
- การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
- ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อนและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 
 เป้าประสงค์ 

- บริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
- ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 

  ตัวช้ีวัด 

- ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
- ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น 
- มีการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาองค์กร 
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- มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการทำงานขององค์กร 
- การส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานศึกษา/อบรมหลักสูตรต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
 การปฏิบัติงาน 
- ความมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน 
- ส่งเสริมการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาเสริมความมั่นคงของชาติและกระบวนการยุติธรรม 
 การจัดการความขัดแย้งแบบสันติวิธี 

ค่าเป้าหมาย 
- มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น 
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

กลยุทธ์ 
- พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
 ท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย 
- ปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กร 
- สนับสนุนการปฏิบัติงานปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ส่งเสริมพัฒนารายได้จัดการทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและความปลอดภัยในชีวิตและ
 ทรัพย์สิน 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (คือ ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา) 
- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
๒.๔  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 

  

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
 

๑.ด้านความมั่นคง ๒.ด้านการสร้างความ 
สามารถ ในการแข่งขัน 

๓.ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

๔.สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

๕.การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรต่อสังคม 
 

๖.การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

๒.สร้างความเป็นธรรม
และความเหลื่อมลำ้ทาง

สังคม 

๔.การเติบโตที ่เป็นมิตร
กับสิ ่งแวดล้อมเพื ่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

๖.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ ในภาครัฐ
และธรรมาภบิาลในสังคม

สังคมไทย 
 

๗.การพัฒนาโครงสร้าง      

พื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์

๙.การพัฒนาภูมมภิาค
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และ สังคมแห่งชาต ิ

 ฉบบัที่ ๑2 

๕.ความมั ่นคงเพื ่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ 

มั่งค่ัง และยั่งยืน 

๓.การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน

อย่างยั่งยืน 

๑.เสริมสร้างและพัฒนา 
ศักยภาพทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือตอนกลาง) พ.ศ. 2566-2570 

๑.ส่งเสริมและยกระดับการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง 

๒.การพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันด้านการค้า การ

บริการ และการท่องเท่ียวเชิงคุณค่า
เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่ง

อนาคต 

 

๓.อนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจ BCG และลด

ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ สาธารณ
ภัยด้วยพลังชุมชนและเทคโนโลย ี

4.พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์สังคมมี
คุณภาพ ชุมชนพื้นทีแ่ละเมืองมีความ

เจริญน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง 

1. การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจฐานรากฐานราก 

3. การพัฒนาด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และ

ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั
มหาสารคาม พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 

๑.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการ 
เกษตร เพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร 

 

๒.ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภมูิปัญญา
เพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ ให้กับสนิค้า บรกิาร 
การท่องเทีย่วเชิงประวัติศาสตร ์ฯ 

๓.เพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุน 
 เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

๔.พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน  
สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ด ี

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  
อปท. ในเขตจงัหวัด 
พ.ศ.2566-2570 

 

๑.จัดการศึกษา และสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ในท้องถิ่น 

๒.สร้างความเข้มแข็งของสังคม 
และท้องถิ่น 

๓.พัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

4. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขมูลฐานและ

บริหารจดัการ

๔.การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ขององค์กร 

5. การพัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดีและ

พัฒนาองค์กร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียง  

เหนือตอนกลาง)  
พ.ศ. 2566-2570 

๑.ส่งเสริมและยกระดับการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูง 

๒.การพัฒนาขีดความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการค้า การบรกิาร และ
การท่องเท่ียวเชิงคุณค่าเพื่อรองรับ

ระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
 

๓.อนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจ BCG และลด

ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติฯ 

4.พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์สังคมมี
คุณภาพ ชุมชนพื้นทีแ่ละเมืองมีความ

เจริญน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
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“ ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง ” วิสัยทัศน ์

แผนงาน ๑.แผนงานอุสาหกรรม
และการโยธา 

๒.แผนงานเคหะ
และชุมชน 

๓.แผนงาน
การพาณิชย์ 

๔.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

๕.แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

๖.แผนงาน
การเกษตร 

๗.แผนงาน
การศึกษา 

๘.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

๙.แผนงาน
สาธารณสุข 

๑๐.แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

๑๑.แผนงานการรักษา
ความสงบภายในภายใน 

ผลผลิต/
โครงการ 

1.โครงการก่อสร้าง 
ถนน /การผังเมือง 

1.โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำ/ไฟฟ้า/ 
ประปา/ขุดลอก 

1.โครงการส่งเสริม
อาชีพ 
2.พัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์

ผู้ประสบภัย/ผู้ยากไร้ 
 

ส่งเสริมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

พัฒนา/ส่งเสริมศูนย์
การเรียนนรู้ชุมชน/

ศพด. 

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า/

ไข้เลือดออก 

ฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากร/พัฒนา

รายได้ 

ป้องกันปัญหายาเสพ
ติด/อัคคีภัย/จัดหา

วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก 

การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 

การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 

พัฒนาโครงสร้างพื้น 
ฐานให้มีเส้นทางคมนา 
คมขนส่งที่มีมาตรฐาน
และปลอดภัย 

พัฒนาสาธารณูปโภค 
ไฟฟ้า ประปา ขุดลอก 
คูคลอง ให้ทั่วถึงทุกพื้น 
ที่ชุมชนและพื้นที่การ 
เกษตร 

เศรษฐกิจชุมชนมี
ความเข้มแข็ง
ประชาชนมี

รายได้เพิ่มข้ึน 

ประชาชนในท้องถ่ิน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึนอย่างทั่วถึง 

การศึกษาในท้องถ่ิน
มีประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐานประชาชน 
มีความรู้รอบด้าน  

จัดการทำนุบำรุง
ศาสนา  ศ ิ ลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ท้องถ่ินได้รับการบริการ
ด้านสาธารณสุขมูลฐาน
อย่างทั่วถึง ประชาชนมี
สุขภาวะที่ดีและยั่งยืน 

ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  ให้
คงอยู่อย่างยั่งยืน 

บร ิหารจ ัดการ
ภาคร ัฐให ้ เ กิ ด
ประส ิทธ ิ  ภาพ
และมีส ่วนร ่วม
จากทุกภาคส่วน 

ส่งเสริม
กระบวนการ มีส่วน
ร่วมและความ
ร่วมมือของทุกภาค
ส่วนในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ 1.ก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
๒.พัฒนาระบบจราจรและการคมนาคม
ขนส่ง 
๓.พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา 
๔.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการผังเมืองเพื่อ
ป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
๕.พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลองและระบบ
ชลประทาน เพื่อการอุปโภคบริโภค 

 1.พัฒนาส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน 
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสามัคคี 
๕.ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและ
ชุมชน 
๖.การส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคมและ
ความสามัคคี 

 1.พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา
อย่างยั่งยืน 
๒.ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและงานรัฐ
พิธี 
๓.ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ช่องทางการ
รับรู้ข่าวสาร 
๔.ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่และการปฏิบัติ
ด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
๕.อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานและศาสน
สถาน 
๖.ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงประเพณี 

1.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
๒.พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนทดแทนสิ่งแวดล้อม 
๓.การดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะ 
๔.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเชิงนิเวศ 
๕.พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบรูรณ์ 

 1.พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถ่ิน ตามระบอบประชาธิปไตย 
 ๒.ปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรในองค์กร 
๓.สนับสนุนการปฏิบัติงานปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเทคโนโลย ี
๔.ส่งเสริมพัฒนารายได้จัดการทรัพย์สินของ
ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๕.การป้องกันความสงบเรียบร้อยใน
บ้านเมืองและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
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2. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม  

 

 

 

 

 

แผนระดับ 2 

 

 

 

 

 

 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

1. ด้านความมั่นคง  
- เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น  
- เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยส์ิน

เพิ่มขึ้น  
2. ด้านการเกษตร  

- เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น  
- เป้าหมายของแผนแม่บทฯ สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมมีูลค่าเพิม่ขึ้น สถาบัน

เกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกจิชุมชน และกลุม่เป้าหมาย)  ที่ข้ึนทะเบยีนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแขง็ในระดับมาตรฐานเพิม่ขึ้น  

3.การท่องเท่ียว  
- เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น  
- เป้าหมายของแผนแม่บทฯ รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคแ์ละวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรมเพิม่ขึ้น  
4. โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดจิิทัล  

- เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ ความสามารถในการแข่งขันดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศดีขึ้น  

- เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประสทิธิภาพด้านโลจิสติกสร์ะหว่างประเทศของประเทศไทย
ดีขึ้น ผู้เสยีชีวิตจากอุบัตเิหตุทางถนนลดลง  

5. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยท่ีมีทักษะ 

ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น   
- แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ 

ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น  

- แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันไดอ้ย่างยั่งยืน  
- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมเีสถียรภาพและยั่งยืน  
- แนวทางการพัฒนา การบริหารจดัการเศรษฐกิจส่วนรวม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ สร้างความมั่งคงด้านน้ำ และบริหารจดัการทรัพยากรนำ้ 
ทั้งน้ำผิวดินและนำ้ใต้ดิน  ให้มีประสิทธิภาพสร้างคณุภาพ สิ่งแวดล้อมท่ีดี ลด
มลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ ระบบนิเวศ  

แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ : ประเทศชาตมิั่งคั่ง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาตยิั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ: ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง , ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน , ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย,์    
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม , ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม , ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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แผนระดับ 2 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ ผู้ประกอบการในทุกระดับเปน็ผู้ประกอบการยุคใหม่
ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิม่มากขึ้น  

       -  เป้าหมายของแผนแม่บทฯ  การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเพิ่มขึ้น  
6. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

- เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิม่ขึ้น ได้รับการพัฒนา
อย่างสมดลุ ท้ังด้านร่างกาย สติปญัญา  และคุณธรรมจริยธรรม เปน็ผู้ที่มีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

- เป้าหมายของแผนแม่บทฯ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคณุภาพมากข้ึน แรงงานมีศักยภาพ  ในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความสำคญัที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรูส้ิ่ง
ใหม่ตามพลวัต  ของโครงสรา้งอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู ้พัฒนาตลอดชีวิต มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมลูค่าเพิ่มให้แกส่ังคมเพิ่มขึ้น  

7. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
- เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมคีวามเป็นอยู่ดเีพิ่มขึ้น  
- เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประชาชนมีความรอบรูด้้านสุขภาวะสามารถดูแล

สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์  และสามารถป้องกันและลดโรคที่
สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจติสำนึกการมสีุขภาพดสีงูขึ้น เรื่องโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบตัิซ้ำ  ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น  

8. เศรษฐกิจฐานราก  
- เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่าง

กระจายและอย่างต่อเนื่อง  
- เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ศักยภาพและขดีความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น 

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมรีายได้ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
9. การเติบโตอย่างย่ังยืน  

- แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิด
ความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
และยั่งยืน  

- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

- แนวทางการพัฒนา การบริหารจดัการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์  

- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ใน
ภาพรวม  

- แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  เพื่อยกระดับความสามารถการ
แข่งขันของภาคการผลติและบริการ และคณุภาพชีวิตของประชาชน  

- แนวทางการพัฒนา พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทาง
เทคโนโลยี  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการ

กระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น   
- แนวทางการพัฒนา การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกจิให้กระจาย

ตัวอย่างทั่วถึง 
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แผนระดับ 2 

(ต่อ) 

 

- เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืน  

- เป้าหมายของแผนแม่บทฯ การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงข้ึน 
คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหลง่น้ำใต้ดิน  และแหล่งน้ำทะเลมีคณุภาพเหมาะสมกับ
ประเภทการใช้ประโยชน์การจดัการขยะมลูฝอย มูลฝอยตดิเช้ือ ของเสียอันตราย
สารเคมีในภาคการเกษตร และการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
10. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ  

- เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น, ผลิตภาพ
ของน้ำท้ังระบบเพิ่มขึ้น, ในการใช้น้ำอย่างประหยดัและสร้างมูลคา่เพิ่มจากการใช้น้ำ,
แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติไดร้ับการอนุรักษ์และฟื้นฟสูภาพให้มีระบบนิเวศทีด่ี  

- เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ำเพิ่มขึน้ แม่น้ำลำคลอง
และแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนเิวศ และทัศนยีภาพท่ีดี มีคุณภาพได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 
 

แผนระดับ 3 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและคณุภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูก่ับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้มรีายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
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สาระสำคัญ 
แผนพัฒนา 

จังหวัด 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
“เกษตรกรรมยั่งยืน นำภูมิปัญญาสร้างคณุค่า พัฒนาการค้าการลงทนุสู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี”  

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
 1. ภาคการเกษตรมีความเข้มแขง็และสามารถสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับจังหวัด 2. การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอยา่งสมดลุและยั่งยืน 3. ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี 

 

 

 
ประเด็นการ  

พัฒนาจังหวัด 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาค
การเกษตร เพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร 

2. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญา
เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม ให้กับสินค้า บริการ การ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศลิปะ และ
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์

3. เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อ
รองรับการขยายตัว  ทางเศรษฐกจิ 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคม
มีสุข  ภายใตส้ิ่งแวดล้อมที่ด ี

 

     

 

 
 
 
 

แผนงาน 

1. แผนงานพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
เพื่อรองรับการผลิต ภาคการเกษตร   
2. แผนงานส่งเสรมิการผลติสินคา้เกษตร
ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน  
3. แผนงานส่งเสรมิการสร้างมลูคา่เพิ่ม และ
แปรรูปผลผลติ ทางการเกษตร  
4. แผนงานเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม
ภาคการเกษตร เพื่อสร้างอาชีพ 

1. แผนงานส่งเสรมิพัฒนาการแปรรูป 
ผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า  
2. แผนงานส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ศิลปะและ วัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
3. แผนงานส่งเสรมิการถ่ายทอดองค์
ความรู้จากสถาบันการศึกษา ในการสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้กับสินค้า บริการและการ
ท่องเที่ยว  สู่ชุมชน 

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการและวิสาหกจิ ขนาดกลาง
และขนาดย่อม  
2. แผนงานพัฒนาทักษะฝมีือแรงงาน
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพ  
3. แผนงานพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

1. แผนงานส่งเสรมิความเข้มแข็งให้
ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
2. แผนงานเสรมิสร้างความเข้มแข็งด้าน
ความมั่นคง  การสาธารณสุข และ
การศึกษา  
3. แผนงานอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
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3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง นั้น ได้ทำการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses)  
1 .มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งพร้อมให้ความร่วมมือกับการ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
2. มีแหล่งน้ำต้นทุนสายหลักในพื้นที่คือ แม่น้ำชี และ
แหล่งน้ำธรรมชาติอ่ืนๆ  ที่มีศักยภาพสามารถนำมา
พัฒนาใช้ได้ 
3. มีงานประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์
ของพ้ืนที่ และมีการจัดงานประเพณีทุกปี ดึงดูด
นักท่องเที่ยวเพ่ิมรายได้ให้ท้องถิ่น 
4. มีสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ (มมส.) อยู่ในพ้ืนที่  
พร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น 
5. สามารถตรากฎหมาย และออกข้อบัญญัติเพ่ือบังคับ
ใช้ได้ตามอำนาจหน้าที่ 
6. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์นำองค์กรให้บริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

1. กระบวนการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาจำเป็น
เร่งด่วนของประชาชนมีน้อยอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลต่อการ
พัฒนาไม่บรรลุเป้าประสงค์ 

2.ขาดบุคลากรดำเนินโครงการพัฒนาจากการเสนอของ
ประชาชน 
3. ประชาชนส่วนใหญ่มุ่งเสนอโครงการพัฒนาในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก ทำให้ขาดการพัฒนาด้านอื่นที่
เป็นปัจจัยสำคัญต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ 

4. ขาดบุคลากรดำเนินโครงการในมิติอ่ืนของประเด็น
ยุทธศาสตร์ เช่น ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งของประชาชน 

5. ปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ที่ขาดการ
ติดตามเร่งรัด ส่งผลทำให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 

6. การให้และรับข้อมูลที่ไม่ชัดเจน จากประเด็นการถาม/
ตอบให้ข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ต่อประชาชนขณะลง
พ้ืนที่จัดเวทีประชาคม ส่งผลต่อข้อมูลที่ได้รับไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย 
7. การหลีกเลี่ยงการชำระภาษีของผู้ประกอบการส่งผล
ให้การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
7. จำนวนประชากรแฝงในพื้นที่มีจำนวนมากส่งผลต่องบ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการขยะและการจัดการน้ำเสีย 
8. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพ้ืนที่ที่ขาดการบูรณา
การร่วมกันและต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพ่ือแก้ไข
ปัญหา 
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โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats)  
1.การเจริญเติบโตของธุรกิจออนไลน์สามารถเพ่ิมช่อง
ทางการสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
2. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเกษตร ประกอบกับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรที่เป็นอาชีพหลักของประชาชนในท้องถิ่น 
3. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท   
พ.ศ. 2542 กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
4.  การแข่งขันทางด้านการศึกษา จะสามารถดึงจำนวน
นิสิตนักศึกษาและผู้ประกอบการเข้ามาในพ้ืนที่ ส่งผลให้
ระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่โตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
6. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
รัฐบาลและจังหวัด 
 

1.จำนวนประชากรแฝงในพื้นที่มีจำนวนมาก ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญในการตั้งงบประมาณขอรับเงินจัดสรร 
2.ข้อจำกัดทางด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนได้ทันท่วงที 
3. ปัญหาที่ส่วนบุคคลที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยงาน
สนับสนุน

1.ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

กองช่าง กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2.ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3.ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ กองช่าง กองคลัง

1.ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

กองสวัสดิการ ส านักปลัด

2.ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

กองสวัสดิการ ส านักปลัด

3.ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด กองสวัสดิการ

4.ด้านการด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการ ส านักปลัด

1.ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ส านักปลัด

2.ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

กองการศึกษา ส านักปลัด

4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
มูลฐานและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

1.ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด

1.ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป ส านักปลัด กองคลัง

2.ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ส านักปลัด กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจฐานราก

5

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดีและพัฒนาองค์กร

3 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม

ส่วนท่ี 3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

1



2. บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 74 61,365,000          28 78,925,000         27 67,505,000         19 71,895,000          16 64,495,000       164 344,185,000      

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 74 164,134,000        66 34,974,000         75 173,613,000       75 173,613,000        75 170,953,000      365 717,287,000      
1.3 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - -

148     225,499,000        94      113,899,000       102 241,118,000       94 245,508,000        91 235,448,000      529 1,061,472,000    
2

2.1 แผนสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 21 2,100,000           21 2,100,000           21 2,100,000          21 2,100,000           21 2,100,000         105 10,500,000        

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 600,000              3 600,000             3 600,000             3 600,000              3 600,000           15 3,000,000          
2.3 แผนงานการเกษตร 13 2,857,000           12 2,657,000           13 2,937,000          12 2,737,000           13 2,937,000         63 14,125,000        

37 5,557,000           36 5,357,000           37 5,637,000          36 5,437,000           37 5,637,000         183 27,625,000        
3

3.1 แผนงานการศึกษา 40 10,734,820          41 10,934,820         44 11,138,700         43 10,529,500          43 10,529,500       211 53,867,340        
3.2 แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 11 2,440,000           10 940,000             11 2,890,000          10 1,390,000           11 2,890,000         53 10,550,000        

51 13,174,820          51 11,874,820         55 14,028,700         53 11,919,500          54 13,419,500       264 64,417,340        
4

4.1 แผนงานสาธารณสุข 35 40,860,800          33 7,695,000           34 40,724,300         37 9,684,300           36 27,924,300       175 126,888,700      
35 40,860,800          33 7,695,000           34 40,724,300         37 9,684,300           36 27,924,300       175 126,888,700      

รวม
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก

รวม
การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลท่าขอนยาง  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์
ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569 ปี พ.ศ. 25670 รวม 5 ปี 

การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

รวม

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์
ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569 ปี พ.ศ. 25670 รวม 5 ปี 

5

5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 19 21,270,000          20 21,770,000         24 23,220,000         23 23,220,000          23 23,220,000       109 112,700,000      
5.2 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 22 19,695,000          22 19,695,000         22 19,275,000         22 19,275,000          22 19,275,000       110 97,215,000        

41 40,965,000          42 41,465,000         46 42,495,000         45 42,495,000          45 42,495,000       219 209,915,000      

312    326,056,620       256    180,290,820      274    344,003,000      265    315,043,800       263    324,923,800    1,370    1,490,318,040    รวมท้ังส้ิน

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและพัฒนาองค์กร

รวม
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แบบ ผ.01/1

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

รวมท้ังส้ิน

                บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
เทศบาลต าบลท่าขอนยาง  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม

โครงการพัฒนาท่ีน ามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้าน

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : เพ่ิมศักยภาพด้านการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ท่ี : 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2566 พ.ศ.2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 1

จากทางแยกหอพักกรีนเฮ้าท์ ไปทางหอพักเหล่าราชทรัพย์
เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. 
หนา 0.15 ม.

700,000 700,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

2 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง
หมู่ท่ี 1-13 แยกหอพักกรีนเฮาท์ ไปทาง ซอยเถียงนา
ครูน้อย  ถนนสายมหาวิทยาลัย

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
 กว้าง 5 ม.  ยาว 671 ม.  
หนา 0.05 ม.

1,500,000 1,500,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 1
จากทางแยกหอพักกรีนเฮ้าท์ ไปทางหอพักเหล่าราชทรัพย์

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. 
หนา 0.15 ม.

700,000 700,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

4 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางแยก
ทางหลวง หมายเลข 2202 ซอยข้างตลาดนัดคลองถม 
ไปทาง สามแยกหอพักเหล่าราชทรัพย์ บ้านท่าขอนยาง

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
กว้าง 5 ม.  ยาว 455 ม.  
หนา 0.05 ม.

1,000,000 1,000,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

5 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางแยก
ทางหลวง หมายเลข 2202 ซอยเช่ือมระหว่าง 
บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 1 ถนนสายมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม-บ้านดอนยม

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
กว้าง 5 ม.  ยาว 1,640 ม. 
 หนา 0.05 ม.

3,500,000 3,500,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

6 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางแยก
ทางหลวง หมายเลข 2202 ซอยเถียงนาครูน้อย 
บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
กว้าง 5 ม.  ยาว 538 ม.  
หนา 0.05 ม.

1,000,000 1,000,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

7 โครงการถนนหินคลุก บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 1 จากแยก
บ้านนายสุริโย ทวิเลิศ ถึงบ้านนายกิตติพงษ์ ศรีประไพ

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. 
หนา 0.15 ม.

- - - 1,000,000 1,000,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

8 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
 บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 2 เส้นหน้าโดมสนามกลางบ้าน 
จากส่ีแยกบ้านแม่สากล เหล่าโพธ์ิ - หน้าบ้าน
แม่สมหมาย พรพิมาย

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล. 
(เสริมผิว AC)
กว้าง 5 ม. ยาว 77 ม. หนา
 0.05 ม.

200,000 - - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง
เทศบาลต าบลท่าขอนยาง  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์

งบประมาณ

9 โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้้าชีโดยการลดระดับ
ผนังก้ันแม่น้้าชี บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือปรับภูมิทัศน์บริเวณริม
แม่น้้าชีให้สวยงามและเป็นแนว
เดียวกัน

ปรับลดระดับผนังก้ันน้้าให้
อยู่ในระดับเดียวกันกับบ้าน
ท่าขอนยาง หมู่ท่ี 3

- - - 300,000 300,000 1 แห่ง มีสภาพแวดล้อม
ท่ีดีข้ึน ประชาชนมีท่ีส้าหรับ
พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 2 
เส้นหน้าโดมสนามกลางบ้าน จากส่ีแยกบ้านแม่สากล 
เหล่าโพธ์ิ - หน้าบ้านแม่สมหมาย พรพิมาย

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3 ม. ยาว 296 ม.

500,000 - - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 2 
ซอยบ้าน อ.เชิดชัย เน่ืองไชยยศ

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 2.5 ม. ยาว 10 ม. 
หนา 0.15 ม. วางท่อขนาด 
0.30 ม. ยาว 10 ม.

100,000 - - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างประตูควบคุมน้้าแบบรับน้้า บ้านท่าขอน
ยาง หมู่ท่ี 2 บริเวณผนังก้ันแม่น้้าชี หลังวัดเจริญผล

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากน้้าเสียและน้้าท่วมขังใน
ชุมชน

ก่อสร้างประตูควบคุมน้้า
แบบรับน้้า 1 จุด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้า
อุดตันและน้้าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

13 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ในพ้ืนท่ี หมู่ 2 
เร่ิมจากบ้านนางสมหมาย หาญพิมาย - แยกวัดเจริญผล
(ทิศตะวันออก)

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล. (เสริม
ผิว AC) กว้าง 3 ม. 
ยาว 296 ม. 
(โครงการต่อเน่ือง)

- 500,000 500,000 500,000 - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

14 โครงการขยายผิวจราจร พร้อมยกระดับบ่พัก 
บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 2 เร่ิมจาก ส่ีแยกบ้านนางเสาวนีย์ 
คันทา - บ้านนางพรรณกร จันทจร

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ขยายผิว คสล. กว้าง
1.2 ม. ยาว 134 ม. หนา 
0.15 ม.

- 100,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

15 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางเช่ือม
ระหว่างหมู่บ้าน  บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 2 - 
บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง 5 ม.  ยาว 
132 ม.  หนา 0.05 ม.

600,000 600,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

16 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากบ้านนายลุน  บุตราช - 
บ้านนายสมชาย  บุตราช

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล. (เสริม
ผิว AC) กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
(โครงการต่อเน่ือง)

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

17 โครงการสร้างถนน คสล. บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 3
เร่ิมจากท่ีนายชูชาติ  สุวรรณภักดีไปทางถนน คสล. 
ศาลเจ้าแม่สองนาง

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 74 ม. 
หนา 0.15 ม.

- 200,000 200,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนลูกรัง บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 3 
ซอยบ้านพิมพ์พลอย ไปทางถนน คสล. โยธาธิการฯ

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน ลูกรัง 
กว้าง 5 ม. ยาว 225 ม.

- - 380,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง
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ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์

งบประมาณ

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 3 ซอย
บ้านพิมพ์พลอย ไปทางถนน คสล. โยธาธิการฯ

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

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

- - - - 720,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 3  
จากบ้านนายทองดี ขันธะ - ศาลเจ้าแม่สองนาง

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. ยาว 129 ม.  
 หนา 0.15 ม.

- - 600,000 - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้า
อุดตันและน้้าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 3   
ซอยบ้านนายสมพร  เน่ืองมหา

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 2 ม. ยาว 26 ม. 
หนา 0.15 ม.

- - - - 100,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 3   
เร่ิมจากพ้ืนท่ีนางมณี  เน่ืองไชยยศ - ฝ่ายกุดค้าฮิง

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 370 ม. 
หนา 0.15 ม.

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

23 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
 บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 3
ช่วงท่ี 1 เร่ิมจาก สามแยกวัดมหาผล 
ไปทางบ้านนายสมชาย บุตราช
ช่วงท่ี 2 เร่ิมจาก หอพักเจเจ ไปทางโดมสนามกลางบ้าน

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล. (เสริม
ผิว AC) กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
(โครงการต่อเน่ือง)

2,500,000 2,500,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

24 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 3  ซอยหอพักสุวรรณชนะ - 
บ้านนายณัฐพงษ์  สุขวิเศษ

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนน 
คสล. (เสริมผิว AC.)
กว้าง 4 ม. ยาว 540 ม.

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

25 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต   
บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 3 ซอยวุ่ยวาย

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนน 
คสล. (เสริมผิว AC.)
กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม.

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 3  เร่ิม
จากกุดตาไหล - ถนน โยธาธิการและผังเมือง

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน ลูกรัง 
กว้าง 6 ม. ยาว 230 ม.

- - - 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

27 โครงการสร้างถนน คสล.  บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 3   จาก
พ้ืนท่ีนางชัย  วิมูลอาจ - พ้ืนท่ีนางวนิดา  
ทรัพย์สมบูรณ์

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 2.5 ม. ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม.

- - - 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

28 โครงการขยายผิวจราจร คสล.  บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 3  
ถนนท่าขอนยาง - บ้านดอนนา

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ขยายถนน คสล. 2 ฝ่ังถนน
กว้าง 2 ม. ยาว
รวม 1,000 ม. หนา 0.15 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง
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ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์

งบประมาณ

29 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายทาง
แยกหนองตีนบ้าน ไปทางวัดสว่างวารี ถึง ถนนหมายเลข 
มค 2026

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง 5 ม.  ยาว 
394 ม.  หนา 0.05 ม.

800,000 800,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

30 โครงการปรับภูมิทัศน์ริมตล่ิงแม่น้้าชี บ้านท่าขอนยาง 
หมู่ท่ี 3 บริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง

เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพใน
ชุมชนและประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีบริเวณ
ศาลเจ้าแม่สองนาง

- - 350,000 350,000 350,000 1 แห่ง มีสภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึน เป็น
สถานท่ีส้าหรับพักผ่อนหย่อน
ใจของประชาชน

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 3  จาก
พ้ืนท่ีนายสุเทพ  แพงเวียงจันทร์ ไปทางท่ีนายพรชัย สีค้า
ม่วน

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน ลูกรัง 
กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม.

- - - 300,000 300,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 3 
ถนนข้ามคลองส่งน้้า จากพ้ืนท่ีนายสมนิทสุวรรณภักดีไป
ทางพ้ืนท่ีนายวิชัยภูเก้าแก้ว

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน ลูกรัง 
กว้าง 3.5 ม. ยาว 410 ม.

- - - 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 4
จากกุดน้้าใส บ้านนายสมศักด์ิ ไปทางบ้านดอนยม หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย (ติดสอบเขต
สาธารณะ)

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. (สอบแนวเขต)

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 4 จาก
กุดน้้าใสนาแม่โอ - บ้านนายวิสิท  บุญมาศ

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม.(สอบแนวเขต)

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 4
เร่ิมจากบ้านนายประกร  สุขวิเศษ - บ้านดอนยม หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้านได้สะดวก
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม.
(สอบแนวเขต)

- - - 3,000,000 3,000,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน

กองช่าง

36 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล. (โดยวิธี AC.) 
บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 4 เร่ิมจาก 7 มอเตอร์ - กุดน้้าใส
(ถนนซอยตุ้มโรงเรียน)

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้านได้สะดวก
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนคสล.(เสริมผิว
 AC) กว้าง 4 ม. ยาว 227 
ม. พร้อมยกระดับบ่อพัก

- - 800,000 800,000 800,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บ้านท่า
ขอนยาง หมู่ท่ี 4

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
เพ่ือใช้เป็นศูนย์บริการประชาชน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์

- - - 200,000 200,000 1 แห่ง มีอาคารท่ีใช้ส้าหรับเป็น
ศูนย์บริการประชาชนประจ้า
หมู่บ้าน

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนบริเวณท่าน้้าวัดเจริญผล เพ่ือให้ประชาชนมีศาลาเป็น
สถานท่ีส้าหรับพักผ่อนหย่อนใจ

ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต้าบลท่าขอนยาง

- - - - 800,000 1 แห่ง ประชาชนมีศาลาเป็นสถานท่ี
ส้าหรับพักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2566 พ.ศ.2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์

งบประมาณ

39 โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. เร่ิมจากถนนบ้าน
ท่าขอนยาง หมู่ท่ี 4 ไปทางบ้านวังหว้า หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ขยายไหล่ทางถนน คสล. 
กว้าง 2 ม. ยาวรวม 1,000 
ม. หนา0.15 ม. (2 ฝ่ังถนน)

- - - 1,000,000 1,000,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล. (โดยวิธี AC.) 
บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 4 ซอยข้างเทศบาลต้าบลท่าขอนยาง

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. กว้าง 7 ยาว 
100 หนา0.05 ม.

- 400,000 400,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับ บ้านท่าขอนยาง 
หมู่ท่ี 4 ซอยตุ้มโฮม 1 พร้อมขยายไหล่ทาง 2 ฝ่ังถนน

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
5 ม. ยาว 53 ม. หนา 0.15 
ม. ขยายไหล่ทาง กว้าง 1 ม.
 ยาวรวม 130 ม. หนา 0.15
 ม.

- - 200,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบท่อส่ีเหล่ียม 
(บล็อกคอนเวิร์ส) จากสะพานห้วยน้้าตก - กุดน้้าใส

เพ่ือให้เป็นทางระบายน้้าและใช้
เป็นเส้นทางข้ามแห่งน้้า

ก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบท่อส่ีเหล่ียม
บล็อคคอนเวิร์ส ขนาด 3 
ช่องระบายน้้า

- - 1,000,000 - - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มา

กองช่าง

43 โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. บ้านท่าขอนยาง 
หมู่ท่ี 4 เร่ิมจากบ้านคุณสมพร สุวิเศษ - หอพักประภัสสร

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ขยายไหล่ทางถนน คสล. 
กว้าง 1 ม. ยาว 78 ม. จุดท่ี
2 กว้าง 0.5 ม.  ยาว 78 ม.
 หนา0.15 ม. 
(2 ฝ่ังถนน)

- 750,000 750,000 750,000 - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  บ้านกุดร่อง 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือใช้เป็นลานกีฬาอเนก 
ประสงค์และเป็นพ้ืนท่ีส้าหรับ
ประกอบกิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน

 ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์

300,000 300,000 - - - 1 แห่ง มีลานกีฬาเนกประสงค์และ
เป็นพ้ืนท่ีส้าหรับประกอบ
กิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านกุด
ร่องหมู่ท่ี 5เร่ิมจากทางเข้าหมู่บ้าน ไปทางศาลากลาง
หมู่บ้าน

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในการสัญจรไป
มา

ก่อสร้างถนน (คสล.) 
กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. 
หนา 0.15 ม.

- 510,000 700,000 - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจรของ
ประชาชนให้ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

46 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล. (โดยวิธี AC.)  
บ้านกุดร่องหมู่ท่ี 5 เร่ิมจากทางเข้าหมู่บ้าน ไปทางศาลา
กลางหมู่บ้าน

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในการสัญจรไป
มา

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง 5 ม. ยาว 
150 ม.  หนา 0.05 ม.

- 700,000 700,000 - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจรของ
ประชาชนให้ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2566 พ.ศ.2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์

งบประมาณ

47 โครงการก่อสร้างถนนคันดินรอบหมู่บ้าน  บ้านกุดร่อง หมู่
ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคันดินรอบ
หมู่บ้าน กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม.

300,000 300,000 300,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาเพ่ือการเกษตร

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดร่องหมู่ท่ี 5 เร่ิมจาก
ถนน คสล. เดิม ไปทางบ้านวังบัว

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้านได้สะดวก
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน (คสล.) 
กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. 
หนา 0.15 ม.

410,000 - - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจรของ
ประชาชนให้ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

49 โครงการยกระดับพ้ืนลานกีฬาพร้อมเทพ้ืนคอนกรีต เพ่ือใช้เป็นลานกีฬาอเนก 
ประสงค์และเป็นพ้ืนท่ีส้าหรับ
ประกอบกิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน

ยกระดับพ้ืนลานกีฬาพร้อม
เทพ้ืนคอนกรีต

- - 500,000 - - 1 แห่ง มีลานกีฬาเนกประสงค์และ
เป็นพ้ืนท่ีส้าหรับประกอบ
กิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน

กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านวังหว้า หมู่ท่ี 6 
เร่ิมจากถนน คสล.(เดิม) ไปทางสถานีสูบน้้าบ้าน

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในการสัญจรไป
มา

 ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4 ม. ยาว  479 ม. 
หนา 0.15

- 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจรของ
ประชาชนให้ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังหว้า หมู่ท่ี 6 
ถนนสาย วังหว้า - ดอนยม

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในการสัญจรไป
มา

 ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4 ม. ยาว  479 ม. 
(สอบแนวเขต)

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจรของ
ประชาชนให้ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

52 โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนคันดิน บ้านวังหว้า 
หมู่ท่ี 6 เร่ิมจากสะพานข้ามแม่น้้าชีบ้านวังหว้า หมู่ท่ี 6  
ไปทางต้าบลเก้ิง

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในการสัญจรไป
มา

 ก่อสร้างถนนคันดิน
กว้าง 4 ม. ยาว  495 ม.

- - - 1,000,000 1,000,000 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจรของ
ประชาชนให้ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

53 โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนคันดิน บ้านวังหว้า 
หมู่ท่ี 6 เร่ิมจากท่ีนานางจันทร์เพ็ญ จันถง แยกวัดป่า
โพธิญาณ

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในการสัญจรไป
มา

 ก่อสร้างถนนคันดิน
กว้าง 4 ม. ยาว  600 ม.

- - - 1,500,000 1,500,000 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจรของ
ประชาชนให้ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

54 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ดอนยมหมู่ท่ี 7 เร่ิมจากแยก
ถนน บ้านดอนยม -ใคร่นุ่น ไปทางหมู่บ้านเมธาถีนานนท์

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. 
หนา 0.15 ม.

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

55 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ดอนยม หมู่ท่ี 7 เร่ิมจาก
ถนน ค.ส.ล. สระประปาหมู่บ้าน ไปทางท่ีพักขยะ
หมู่บ้านดอนยม

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. 
หนา 0.15 ม.

- 500,000 500,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

56 โครงการก่อสร้างถนนถนน ค.ส.ล.  ดอนยม หมู่ท่ี 7 
เช่ือมระหว่างบ้านดอนยมไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม.

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง
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งบประมาณ

57 โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต
 สายกลางหมู่บ้าน บ้านดอนยม หมู่ท่ี 7 – วัดบ้านดอนยม

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

เสริมผิวจราจรนแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง 5 ม.  ยาว 
737 ม.   หนา 0.05 ม.

1,500,000 1,500,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ท่ี 8
เร่ิมจากห้าแยกบ้านดอนสวน ไปทางสามแยก
บ้านนางแดง  จันทรสมบัติ

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.
ช่วงท่ี 1 กว้าง 5 ม.  ยาว 
218 ม.  หนา 0.15ม.  ช่วง
ท่ี 2 กว้าง 4 ม.  ยาว 19 ม.
 หนา 0.15ม.

730,000 - - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก. สายทางบ้าน
ดอนเวียงจันทร์ หมู่ท่ี 8 ไปทางโคกกลาง

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม.  ยาว 800 ม.  
หนา 0.15ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

60 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนเวียงจันทร์ ม. 8 
ไปโคกกลาง เร่ิมจากสามแยกถนน คสล. เดิม ไปทาง
โคกกลาง บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 
5 ม.  ยาว 1,250 ม.  หนา 
0.15ม.  ช่วงท่ี2 กว้าง 4 ม. 
 ยาว 19 ม.  หนา 0.15ม.

- 600,000 600,000 600,000 - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านดอนเวียงจันทร์ ม. 8  
ซอยบ้านนางเตือนจิตร  ภูสีดิน ไปถึงบ้านนางสุนทรีย์  อุ่ม
ช่วง

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3.5 ม.  ยาว 122 ม.  หนา 
0.15ม.

300,000 - - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

62 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านหัวขัว 
หมู่ท่ี 9 บริเวณศูนย์เรียนรู้ต้าบลท่าขอนยาง

เพ่ือใช้เป็นลานกีฬาอเนก 
ประสงค์และเป็นพ้ืนท่ีส้าหรับ
ประกอบกิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน

 ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์

- - 300,000 300,000 1 แห่ง มีลานกีฬาเนกประสงค์และ
เป็นพ้ืนท่ีส้าหรับประกอบ
กิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน

กองช่าง

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวขัว 
หมู่ท่ี 9,15 เร่ิมจากบ้านหัวขัว หมู่ท่ี 15 - 
บ้านดอนหน่อง หมู่ท่ี 8,16 ต้าบลขามเรียง

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในการสัญจรไป
มา

กว้าง 4 ม.  หนา 0.15 ม.  
ยาว 2,200 ม. 
(โครงการต่อเน่ือง)

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจรของ
ประชาชนให้ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 9 จากสาม
แยกถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางโคกน้อย

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง5ม.
  ยาว 250 ม.  หนา 0.15ม.

790,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 9 จากหลัง
วัดบูรพาไปทางวัดป่าวังเลิง

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง4ม.
  ยาว 1200 ม.  หนา 0.15
ม.  (โครงการต่อเน่ือง)

- 600,000 600,000 600,000 - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง
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ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์

งบประมาณ

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 9 ต่อจาก 
คสล. เดิมไปทางถึงวัดป่าวังเลิง

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4
ม.  ยาว 517 ม.  หนา 0.15
ม.  (โครงการต่อเน่ือง)

- - 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 9 พร้อม
วางท่อระบายน้้า  จากบ้านนางนงค์เยาว์  เมฆวัน ไปถึง
บ้านนางสมุทร  กุดวิลาศ

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
3.50 ม.  ยาว 21 ม.  หนา 
0.15ม.

460,000 - - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 9 
จากบ้านนายสมาน  ศรีหาบุญถึงบ้านนางสาวพิจิตรา  
เหล่าวงษี

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
3.50 ม.  ยาว 40 ม.  หนา 
0.15ม.

180,000 - - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

69 โครงการก่อสร้างขยายเขตถนนดินผิวจราจรลูกรัง  บ้าน
หัวขัว หมู่ท่ี 9 จากบ้านนางช่ืนชม  จรัสแสง ถึง โคกเล่ือน

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างขยายเขตถนนดิน
ผิวจราจรลูกรัง  กว้าง3 ม.  
ยาว 400 ม.

- 400,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

70 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง  บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 
9  เร่ิมจากสามแยก บ้านนายล้วน ไชวงย์ไปทางโคกกลาง

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างขยายเขตถนนดิน
ผิวจราจรลูกรัง  กว้าง4 ม.  
ยาว 650 ม.

- - 850,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

71 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนน คสล.เดิม (โดยวิธีเสริม
ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต)  บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากถนน 
213 ไปทางวัดบรูพา

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนน 
คสล.เดิม (โดยวิธีเสริมผิว
แอสฟัลติกคอนกรีต)  กว้าง
5 ม.  ยาว 1000 ม.  หนา 
0.05 ม.

- - - 2,300,000 - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

72 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนน คสล.เดิม (โดยวิธีเสริม
ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต)  บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากถนน 
213 ไปทางศูนย์เรียนรู้

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนน 
คสล.เดิม (โดยวิธีเสริมผิว
แอสฟัลติกคอนกรีต  กว้าง5
 ม.  ยาว 650 ม.  หนา 
0.05 ม.

- - - 2,300,000 - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

73 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 9 จากบ้าน
นายสมบูรณ์ พรหมพิชา- บ้านนายหนูกันต์ 
พงเรืองขวา

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง3ม.
  ยาว 74 ม.  หนา 0.15ม.

- 140,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

74 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง   บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 9 จากสาม
แยกดอนปู่ตา ไปทางหนองวังเลิง

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง5ม.
  ยาว 200 ม.

- 350,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านใคร่นุ่น หมู่ท่ี 10 
จากเดิม - บ้านนางนพรัตน์  ค้าเมลี

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง4ม.
  ยาว 500 ม.  หนา 0.15ม.

1,300,000 1,300,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง
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76 โครงการขยายผิวจราจร  บ้านใคร่นุ่น หมู่ท่ี 10 
บริเวณรอบวัดพิไชยาราม

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ขยายผิวจราจร 950,000 950,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

77 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านใคร่นุ่น หมู่ท่ี 10 
จากบ้านนายณรงค์  โยธาภักดี ถึง บ้านนางแสงทอง  แดน
เสาร์

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง4ม.
  ยาว 650 ม.  หนา 0.15ม.

- - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

78 โครงการก่อสร้างถนนคันดิน จากบริเวณคลองส่งน้้า 
ถึงบริเวณทางลงแม่น้้าชี บ้านใคร่นุ่น หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคันดิน  กว้าง 
5ม.  ยาว 80 ม.

300,000 - - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

79 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากบริเวณ
คลองส่งน้้า ถึงบริเวณทางลงแม่น้้าชี บ้านใคร่นุ่น หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุก  กว้าง 5ม.  ยาว 80 ม.

- 400,000 400,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

80 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จากบริเวณคลองส่งน้้า 
ถึงบริเวณทางลงแม่น้้าชี บ้านใคร่นุ่น หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5
ม.  ยาว 80 ม.  หนา 0.15ม.

- - - 650,000 650,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

81 โครงการขุดลอกหนองสาธารณะ  บ้านใคร่นุ่น หมู่ท่ี 10 เพ่ือก้าจัดวัชพืชในแหล่งน้้า
ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือการเกรตร
และอุปโภคบริโภค

ขุดลอก/ก้าจัดวัชพืช 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 จุด ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือการ
เกรตรและอุปโภคบริโภค

กองช่าง

82 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง รอบกุดต่างใจ (2ฝ่ัง) เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 4 ม. ยาว 2,600 ม.
(โครงการต่อเน่ือง)

4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

83 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านใคร่นุ่น หมู่ท่ี 10 
 เร่ิมจากศาลาศูนย์ไปทางนานางทองจันทร์  มาบุญธรรม

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 4 ม. ยาว 2,600 ม.
(โครงการต่อเน่ือง)

4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

84 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านใคร่นุ่น หมู่ท่ี 10 
จากสามแยกทางไปบ้านปอแดง - ถึงนานางศุภนันท์ 
สกุลโพน

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4
ม.  ยาว 1,975 ม.  หนา 
0.15ม.

5,135,000 5,135,000 5,135,000 5,135,000 5,135,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

85 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้้า    
บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 11 ถนน เส้นรจนาทาวโฮม ถึง ปาก
ทางบ้านดอนเวียงจันทร์

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5
ม.  ยาว 1,000 ม.  หนา 
0.15ม.  พร้อมวางท่อ 
(คสล.) ขนาด Ø 40  ม.

2,000,000 2,000,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

86 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 11 
ซอยหลังเซเว่นพร้อมวางท่อระบายน้้า

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4
ม.  ยาว 66 ม.  หนา 0.15
ม.  พร้อมวางท่อ (คสล.) 
ขนาด Ø 40  ม.

500,000 - - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง
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87 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านดอนสวน หมู่ท่ี 12เร่ิม
จากห้าแยก ถึง หลังวัดบ้านดอนสวน

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

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

700,000 700,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

88 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านดอนสวน หมู่ท่ี 12 (ถนนข้างโรงเรียนบ้าน
ดอนเวียงจันทร์) – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5.00 ม.  ยาว 
328 ม.  หนา 0.15 ม.

700,000 700,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

89 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  สายทาง
บ้านดอนสวน หมู่ท่ี 12 (ถนนข้างโรงเรียนบ้าน
ดอนเวียงจันทร์) – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 328 ม.  หนา 0.05 ม.

800,000 800,000 800,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

90 โครงการถนนลูกรังบดอัด   บ้านดอนสวน หมู่ท่ี 12 
เร่ิมจากหน้าวัดบ้านดอนสวนไปถึงถนน มมส. (ตามคลอง
ส่งน้้าเดิม)

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน ลูกรัง 
กว้าง 4 ม.  ยาว 500  ม.

- - - 500,000 - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

91 โครงการก่อสร้างถนน คสล. คสล. บ้านดอนเวียงจันทร์ 
หมู่ท่ี 13จากบ้านนายบรรลุ  อุรันต์ ถึงบ้านนายไพรัตน์  
เน่ืองอุดม

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงท่ี1 
กว้าง 3 ม.  ยาว 235 ม.  
หนา 0.15 ม.  ช่วงท่ี2 กว้าง
 3.5 ม.  ยาว 320 ม.  หนา
 0.15 ม.

500,000 - - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

92 โครงการก่อสร้างขยายผิวถนน คสล. บ้านดอนเวียงจันทร์ 
หมู่ท่ี 13 เร่ิมจากโดมกลางบ้าน ถึง บ้านนายบรรลุ  
อุรันต์ (2ฝ่ังถนน)

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างขยายผิวถนน คสล. 
 กว้าง 1 ม.  ยาวรวม 236 
ม.  หนา 0.15 ม.

- 150,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

93 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ท่ี 13 
 เร่ิมจากถนน คสล.เดิม ไปทางนานายยัง ชิณช้าง

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
  กว้าง 4 ม.  ยาว 1,000 ม.
  หนา 0.15 ม.

- - - 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

94 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเเยก
ถนนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม – บ้านดอนยม ไปถึง
ส่ีแยกสหกรณ์ชุมชนบ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 5.00 ม.  ยาว 672 ม. 
 หนา 0.15 ม.

1,500,000 1,500,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

95 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ท่ี 13 ไปทาง ห้วยสายคอ

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4.00 ม.  ยาว 850 ม.    
หนา 0.15 ม.

2,000,000 2,000,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

96 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านใคร่นุ่น หมู่ท่ี 14 ถนน
เส้นแซง

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4
 ม.  ยาว 1,000 ม.  หนา 
0.15 ม.

- - 2,600,000 2,600,000 2,600,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง
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97 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 15 เร่ิมจาก
หลังบ้านนายอุทัย  รัตนพล ถึงหลังบ้านนายวิญญู  
จันทะศิลป์

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง5ม.
  ยาว 150 ม.  หนา 0.15ม.

470,000 - - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

98 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเช่ือมระหว่าง ถนนหัวขัว 
หมู่ท่ี9,15 - โคกก่อง

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4
 ม.  ยาว 505 ม.  หนา 
0.15 ม.

- 1,300,000 1,300,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

99 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเช่ือมระหว่าง 
ถนนหัวขัว หมู่ท่ี9,15 ไปทางหนองเหล่า

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4
 ม.  ยาว 2,250 ม.  หนา 
0.15 ม.

1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

100 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์บริเวณศูนย์
พัฒนา  บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีอเนกประสงค์
ส้าหรับจัดกิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในศูนย์พัฒนา

- - - 300,000 - 1 แห่ง มีพ้ืนท่ีอเนกประสงค์ส้าหรับ
จัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน

กองช่าง

101 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  พร้อมวางท่อระบายน้้า 
 บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 15 เร่ิมจากบ้านนางทอน โคตรโสภา ถึง 
ศูนย์พัฒนา

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3.2 ม.  ยาว 70 ม.  
หนา 0.15 ม.  
ท่อขนาด 0.30 ม. 
ยาว 41 ม.

- - - 200,000 - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

102 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 15
 เร่ิมจากถนน คสล.เดิม ไปทางหนองเหล่า

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกบ้านหัวขัว กว้าง 4 ม.  
ยาว 2,250 ม.

1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

103 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณข้างวัดบูรพา
ด้านทิศเหนือ

เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีอเนกประสงค์
ส้าหรับจัดกิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ บ้านหัวขัว 
หมู่ท่ี15

600,000 - - - -

1 แห่ง

มีพ้ืนท่ีอเนกประสงค์ส้าหรับ
จัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน

กองช่าง

104 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนน คสล.เดิม 
(โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต)เร่ิมจากถนน(213)  
บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 15 เร่ิมจากโรงแรมเจริญดีไปทางห้วยนาง
ซ้อง

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ผิวถนน คสล.เดิม (โดยวิธี
เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต 
 กว้าง 4 ม.  ยาว 480 ม.  
หนา 0.05 ม.

- - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

105 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนน คสล.เดิม (โดยวิธีเสริม
ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต) บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 15 เร่ิมจากถนน
(213) ซอยบ้านนายทองล้วนไปทางห้วยนางซ้อง

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ผิวถนน คสล.เดิม (โดยวิธี
เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต 
 กว้าง 4 ม.  ยาว 480 ม.  
หนา 0.05 ม.

- - - 670,000 - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้าน

กองช่าง
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ท่ี :  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 1  
พร้อมเทคอนกรีตไหล่ทาง จากบ้าน นางวิมล  จ้ารัสศรี - 
บ้านเช่านางสง่า  นาไชยธง

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากน้้าเสียและน้้าท่วมขังในชุมชน

แบบท่อ (คสล.) ขนาด
0.40 ม. ยาว 124 ม. และ
ขยายผิวจราจร กว้าง 1 ม.
ยาว 124 ม. หนา 0.15 ม.

350,000 - - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 1 
แบบปิด พร้อมเทคอนกรีตไหล่ทางจากโลตัส - บ้านนางสมร 
 นันทรักษ์

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากน้้าเสียและน้้าท่วมขังในชุมชน

แบบท่อ (คสล.) ขนาด
0.40 ม. ยาว 214 ม. และ
ขยายผิวจราจร กว้าง 1.4 ม.
ยาว 214 ม. หนา 0.15 ม.
 (2 ฝ่ัง)

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 1 
แบบปิด  2 ข้างทาง พร้อมเทคอนกรีตไหล่ทาง จากปาก
ซอยประชาร่วมใจ ถึงแยกหอพักกล่ันภูมิ

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากน้้าเสียและน้้าท่วมขังในชุมชน

แบบท่อ (คสล.) ขนาด
0.40 ม. ยาวรวม 400  ม. 
พร้อมขยายผิวจราจร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 1 
แบบปิดพร้อมเทคอนกรีตไหล่ทาง จากหอพัก เอ็ม พี คอร์ท
 - ท่ีไร่นางวิมล  คะนะมะ

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากน้้าเสียและน้้าท่วมขังในชุมชน

แบบท่อ (คสล.) ขนาด
0.40 ม. ยาวรวม 200  ม. 
(ส้ารวจซ้้า)

500,000 - - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

5 โครงการวางท่อระบายพร้อมเทคอนกรีต 
บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 1 ซอยบ้านนางฉวีวรรณ ไชยงาม 
- บ้านนายสุรชัย  ก้ามุขโช

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  ม. ยาว  ม. หนา 0.15
 ม.(ติดสอบแนวเขต)

- - - - 500,000 1 แห่ง ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

6 โครงการวางท่อระบายพร้อมเทคอนกรีต 
บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 1 ซอยบ้านพ่อสุกัน  ไชยมาตย์ 
- บ้านอาจาร์ย์วิภานันท์  ปวงประชัง

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3 ม. ยาว 100  ม. 
หนา 0.15 ม. 
(ติดสอบแนวเขต)

- - - - 500,000 1 แห่ง ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

7 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค 
บ้านท่าขอนยางหมู่ท่ี 1 เร่ิมจากถนน(มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม - บ้านดอนยม) ถึงบ้าน คุณชลธิรา ราบุรี

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาดและเพียงพอท่ัว
ทุกครัวเรือน

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย ประชาชนมีน้้าสะอาดใช้เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคอย่างท่ัวถึง

กองช่าง

8 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านท่าขอนยางหมู่ท่ี 2 เร่ิมจาก
ส่ีแยกมุมวัดเจริญผล ถึง ประตูวัดเจริญผลทิศตะวันตก

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

แบบท่อ (คสล.) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 ม. ยาว 67 ม. และ
ขยายผิวจราจร กว้าง 0.70 
ม.ยาว 67 ม. หนา 0.15 ม.

150,000 - - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

9 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ท้ังสองฝ่ัง บ้านท่าขอนยาง  หมู่
ท่ี 2 
ช่วงท่ี 1 เร่ิมจากบ้านนางคมศรี  ปาระณะ 
ถึง  บ้านนางมยุรี  เหล่าโพธ์ิ (ส่ีแยกอาคารอเนกประสงค์
บ้านท่าขอนยาง)
ช่วงท่ี 2 เร่ิมจากสวนนายปรีดา  จุ้ยแจ๋ม ถึงบ้านนางพิศมัย 
 ทัพภูมี

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

แบบท่อ (คสล.) ขนาด 0.40
 ม. ยาวรวม 91 ม. และ
ขยายผิวจราจรช่วงท่ี 1 กว้าง
 1.50 ม. ยาว 45.50 ม. หนา
 0.15 ม. ช่วงท่ี 2 กว้าง 1.25
 ม. ยาว 45.50 ม. หนา 0.15
 ม.

240,000 - - - 240,000 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 2เร่ิม
จาก บ้านแม่ดรุณี จันทร์ธศิลป์ - บ้านแม่ศรี ทวิลัย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากน้้าเสียและน้้าท่วมขังในชุมชน

แบบท่อ (คสล.) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30 ม. ยาว 75 ม.

- - - - 500,000 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้า บ้านท่าขอนยาง 
หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากร้านก่ิงแก้วมินิมาร์ท  -  บ้านนายสนิท  
สุวรรณภักดี  (2 ฝ่ังถนน)

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 ม. ยาวรวม 520 ม.
(โครงการต่อเน่ือง)

600,000 600,000 - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านท่าขอนยางหมู่ท่ี 2 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย 
จ.มหาสารคาม

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาดและเพียงพอท่ัว
ทุกครัวเรือน

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน

1,181,000 1,181,000 - - - 1 สาย ประชาชนมีน้้าสะอาดใช้เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคอย่างท่ัวถึง

กองช่าง

13 โครงการบ้าบัดน้้าเสียพ้ืนท่ีหนองตีนบ้าน , กุดตาไหล , ชีหลง
เหนือ

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

จ้านวน 3 จุด
บริเวณกุดน้้าใส, 
หนองตีนบ้าน,ชีหลงเหนือ

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1 จุด เทศบาลต้าบลท่าขอนยางมี
ระบบการบ้าบัดน้้าเสียเบ้ือต้น
ก่อนไหลลงสู่แหล่งน้้าขนาดใหญ่

กองช่าง

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเพ่ือการเกษตร บ้านท่าขอน
ยาง หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากเสาไฟฟ้าเดิม พ้ืนท่ีสวนนางทองบ่อ  
จันทร์เปล่ง ไปทาง พ้ืนท่ีนานางเทา  นิมิต

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง)

500,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 แห่ง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพ่ือ
การเกษตรอย่างท่ัวถึง

กองช่าง

15 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เร่ิมจากหนองตีนบ้านไปทาง 
พ้ืนท่ีนางดวงแข  เน่ืองวรรณะ

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมาและเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ระยะทางปีละ 500 ม.
(โครงการต่อเน่ือง)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย มีไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมาประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

16 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 3เร่ิม
จากศาลเจ้าแม่สองนาง - สวนนางทองบ่อ  
จันทร์เปล่ง

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมาและเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย มีไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมาประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

- 61 -



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

17 โครงการขยายเขตน้้าประปาส่วนภูมิภาค บ้านท่า
ขอนยาง หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากหนองตีนบ้านไปทางกุดค้าฮิง

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาดและเพียงพอ
อย่างท่ัวถึง

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย ประชาชนมีน้้าสะอาดใช้เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคอย่างท่ัวถึง

กองช่าง

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ประตูเปิด - ปิด ระบายน้้าฝายชี
หลงเหนือ บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 3

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม ประตูเปิด
 - ปิด ระบายน้้าให้ใช้งานได้
ทันท่วงที

ปรับปรุงซ่อมแซม ประตูเปิด
 - ปิด ระบายน้้า

- - - 500,000 500,000 1 จุด  มีประตูเปิด - ปิด ระบาย
น้้าท่ีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างประตูปิด - เปิด ระบายน้้าห้วยขามแป 
 บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้มีประตูเปิด - ปิด ส้าหรับ
กักเก็บและระบายน้้า

ขนาด 1 ม. 2 บาน 1,000,000 1,000,000 1 จุด มีประตูเปิด - ปิด ส้าหรับ
กักเก็บและระบายน้้า

กองช่าง

20 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างรอบหนองตีนบ้าน  
บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมาและเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย มีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจรไป
มา
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้า  บ้านท่าขอนยาง 
หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากหอพักเดอะเฮอริเทจ - บ้านนายส้าลี  นิมิต

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากท่อระบายน้้าอุดตันและน้้า
ท่วมขังในชุมชน

แบบท่อ (คสล.) ขนาด
Ø 1.00 ม. ยาว 310 ม.  
และท่อขนาด Ø 1.20 ม.
ยาว 8 เมตร

- 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้า บ้านท่าขอนยาง 
หมู่ท่ี 3  ท้ัง 2 ฝ่ัง จากบ้านนายบุญส่ง  จ้ารัสศรี -
 บ้านนายสุรสิทธ์ิ นิมิต

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากน้้าเสียและน้้าท่วมขังในชุมชน

แบบท่อ (คสล.) ขนาด
Ø .40 ม. ยาว 87 ม.  
พร้อมขยายไหล่ทาง

- - 300,000 - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้า บ้านท่าขอนยาง 
หมู่ท่ี 3  จากหอพักแกรนด์ลิฟว่ิง เรสซิเด้น ไปทาง
หอพักเดอะพร้อม

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากน้้าเสียและน้้าท่วมขังในชุมชน

แบบท่อ (คสล.) ขนาด
Ø .60 ม. ยาว 350 ม.  
(ฝ่ังเดียว)

- - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

24 โครงการขุดลอก/ก้าจัดวัชพืช บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 3  
บริเวณข้างถนนสายท่าขอนยาง - บ้านดอนนา

เพ่ือก้าจัดวัชพืชบริเวณข้างถนน
ให้มีความสวยงามและเพ่ือให้น้้า
ไหลได้สะดวก

ขุดลอกก้าจัดวัชพืชบริเวณ
ข้างถนนสายท่าขอนยาง - 
บ้านดอนนา (สองฝ่ัง)

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 สาย น้้าไหลสะดวกและถนนมีความ
สวยงาม

กองช่าง

25 โครงการขุดลอก/ก้าจัดวัชพืช บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 3 
บริเวณ หนองกลาง, กุดค้าฮิง, หนองพ้ัว

เพ่ือก้าจัดวัชพืชในแหล่งน้้า
ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือการเกรตร
และอุปโภคบริโภค

ขุดลอก/ก้าจัดวัชพืช  หนอง
กลาง, กุดค้าฮิง, หนองพ้ัว

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3 จุด ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือการเกรตร
และอุปโภคบริโภค

กองช่าง

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 4 
จากกุดน้้าใสนาแม่โอ ไปทางบ้านนายวิสิท  บุญมาศ และ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงจากกุดน้้าใสนาแม่โอไปทางบ้านนาง
ประไพ  จันทร์เปล่ง

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพ่ือ
การเกษตรอย่างท่ัวถึง

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพ่ือ
การเกษตรอย่างท่ัวถึง

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

27 โครงการขุดลอกท่อระบายน้้าในพ้ืนท่ีบ้านท่าขอนยาง
 หมู่ท่ี 1, 2, 3, 4, 11

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากท่อระบายน้้าอุดตันและน้้า
ท่วมขังในชุมชน

ขุดลอกท่อระบายน้้าในพ้ืนท่ี
บ้านท่าขอนยาง

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 5 
หมู่บ้าน

สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

28 โครงการขุดลอก/ก้าจัดวัชพืช บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 4
บริเวณกุดไผ่ล้อม

เพ่ือก้าจัดวัชพืชในแหล่งน้้า
ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือการเกรตร
และอุปโภคบริโภค

ขุดลอก/ก้าจัดวัชพืช  
กุดไผ่ล้อม

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 จุด ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือการเกรตร
และอุปโภคบริโภค

กองช่าง

29 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลญาตาขุนส้าราญ บ้าน
ท่าขอนยาง หมู่ท่ี 4

เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพในชุมชน
ให้ประชาชนใช้เป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีบริเวณ

- - 350,000 350,000 350,000 1 แห่ง มีสภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึน เป็น
สถานท่ีส้าหรับพักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน

กองช่าง

30 โครงการขุดลอก/ก้าจัดวัชพืช กุดตาบุดสี 
บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 4

เพ่ือก้าจัดวัชพืชในแหล่งน้้า
ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือการเกรตร
และอุปโภคบริโภค

ขุดลอก/ก้าจัดวัชพืช  
กุดตาบุดสี

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 จุด ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือการเกรตร
และอุปโภคบริโภค

กองช่าง

31 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณุดน้้าใส เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมาและเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย มีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจรไป
มา
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

32 โครงการขยายเขตน้้าประปาส่วนภูมิภาค เส้นกุดน้้าใส - กุด
ไผ่ล้อม และ ถนนเส้นกุดน้้าใส - กุดไผ่ยอด

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาดและเพียงพอท่ัว
ทุกครัวเรือน

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย ประชาชนมีน้้าสะอาดใช้เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคอย่างท่ัวถึง

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างประตูปิด - เปิด ระบายน้้า บ้านกุดร่อง หมู่
ท่ี 5

เพ่ือให้มีประตูเปิด - ปิด ส้าหรับ
กักเก็บและระบายน้้า

ขนาด 1 ม. 2 บาน - - - 1,000,000 1,000,000 1 จุด มีประตูเปิด - ปิด ส้าหรับ
กักเก็บและระบายน้้า

กองช่าง

34 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  บ้านกุดร่อง หมู่ท่ี 5
บริเวณถนนสาย กุดร่อง - ป่ายางห่าง

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมาและเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย มีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจรไป
มา
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเพ่ือการเกษตรและไฟฟ้าส่อง
สว่าง บ้านกุดร่อง หมู่ท่ี 5บริเวณถนน
สาย กุดร่อง -ใคร่นุ่น

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึงและมีไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสัญจรไปมา

ระยะทาง 5๐๐ ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง
และมีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจร

กองช่าง

36 โครงการขุดลอก/ก้าจัดวัชพืชบริเวณหนองบุ่ง  
บ้านกุดร่อง หมู่ท่ี 5

เพ่ือก้าจัดวัชพืชในแหล่งน้้า
ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือการเกรตร
และอุปโภคบริโภค

ขุดลอก/ก้าจัดวัชพืชหนองบุ่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 จุด ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือการเกรตร
และอุปโภคบริโภค

กองช่าง

- 63 -



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

37 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค  บ้านวังหว้า หมู่ท่ี 6 
ช่วงท่ี 1 จากบ้านนางทอง  แก้วหานาม 
ไปทาง บ้านนางอมรา  จันทร์เปล่ง 
ช่วงท่ี 1 จากบ้านนายหนูพัด  บุญสิทธ์ิ ไปทางบ้านนางสุภา
วดี  อิสรภาพ

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาดและเพียงพอท่ัว
ทุกครัวเรือน

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย ประชาชนมีน้้าสะอาดใช้เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคอย่างท่ัวถึง

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด และขยายผิว
จราจร คสล.  บ้านวังหว้า หมู่ท่ี 6 จากบ้าน
นายหนูพัด  บุญสิทธ์ิ ไปทางบ้านนายเสรี  เน่ืองศรี

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้้า แบบ
รางยู  (2ฝ่ัง) ขนาด 0.40 ม. 
ยาวรวม 280 ม พร้อมขยาย
ผิวจราจร 

1,340,000 1,340,000 1,340,000 - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด และขยายผิว
จราจร คสล.  บ้านวังหว้า หมู่ท่ี 6 เร่ิมจากบ้านนางอมรา  
จันทร์เปล่ง ไปทางบ้าน นางโสภา อิสรภาพ

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

อสร้างรางระบายน้้าแบบราง
ยู (2ฝ่ัง) ขนาด ๐.๔๐ ม. ยาว
รวม 170ม. และขยายผิว
จราจร

- - 1,000,000 1,000,000 - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

40 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า และไฟฟ้าส่องสว่าง 
บ้านวังหว้า หมู่ท่ี6 ทางเข้าวนอุทยานชีหลง

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ระยะทาง
ประมาณ 500 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างประตูปิด - เปิด ระบายน้้าชีหลง 
บ้านวังหว้า หมู่ท่ี6

เพ่ือให้มีประตูเปิด - ปิด ส้าหรับ
กักเก็บและระบายน้้า

ขนาด 1 ม. 2 บาน 1,000,000 1,000,000 1 จุด มีประตูเปิด - ปิด ส้าหรับ
กักเก็บและระบายน้้า

กองช่าง

42 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า และไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้า
ไปวนอุทยานชีหลงเส้นโรงน้้าแข็ง

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึงและมีไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสัญจรไปมา

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง
และมีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจร

กองช่าง

43 โครงการไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าชีหลง เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมาและเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจรของ
ประชาชนให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

44 โครงการขุดลอก/ก้าจัดวัชพืช กุดครก บ้านวังหว้า หมู่ท่ี 6 เพ่ือก้าจัดวัชพืชในแหล่งน้้า
ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือการเกรตร
และอุปโภคบริโภค

ขุดลอก/ก้าจัดวัชพืช 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 จุด ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือการเกรตร
และอุปโภคบริโภค

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบท่อส่ีเหล่ียม 
(บล็อกคอนเวิร์ส) บ้านดอนยม หมู่ท่ี 7 บริเวณถนนดอนยม -
 ใคร่นุ่น

เพ่ือให้เป็นทางระบายน้้าและใช้
เป็นเส้นทางข้ามแห่งน้้า

ก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบท่อส่ีเหล่ียมบล็อค
คอนเวิร์ส ขนาด 2 ช่อง
ระบายน้้า

- - 6,000,000 - - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

46 โครงการซ่อมสร้างท่อข้ามและคลองส่งน้้า  บ้านดอนยม หมู่
ท่ี 7 จากกุดไผ่ยอดยาวไฟถึงเส้นทางโค้งแยกไปวัดป่าวังเลิง

เพ่ือแก้ไขปัญหาความท่อข้าม
และคลองส่งน้้าช้ารุดเสียหายให้
สามารถใช้งานได้

ซ่อมสร้างท่อข้ามและคลอง
ส่งน้้า

- - 500,000 - - 1 แห่ง ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือการ
การเกษตรอย่างท่ัวถึง

กองช่าง

47 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้า บ้านดอนยม หมู่ท่ี  7 
พร้อมเทคอนกรีตไหล่ทาง เร่ิมจากโดมกลางหมู่บ้าน ถึง ส่ี
แยกวัดดอนยม

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากน้้าเสียและน้้าท่วมขังในชุมชน

แบบท่อ (คสล.) ขนาด
0.30 ม. ยาว 135 ม.

- 200,000 - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้า บ้านดอนยม หมู่ท่ี  7 
พร้อมเทคอนกรีตไหล่ทาง เร่ิมจากบ้านนางเกรียงค้า จันหาญ
 ถึง หน้าวัดดอนยม

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากน้้าเสียและน้้าท่วมขังในชุมชน

แบบท่อ (คสล.) ขนาด
0.30 ม. ยาว 199 ม.

- - 320,000 - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้า บ้านดอนยม หมู่ท่ี  7 
พร้อมเทคอนกรีตไหล่ทาง เร่ิมจากบ้านนายสมพร วุฒิพันธ์ 
ถึง คลองส่งน้้า

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากน้้าเสียและน้้าท่วมขังในชุมชน

แบบท่อ (คสล.) ขนาด
0.30 ม. ยาว 380 ม.

- - 600,000 - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้า บ้านดอนยม หมู่ท่ี 7 
พร้อมเทคอนกรีตไหล่ทาง เร่ิมจากบ้านดอนยม  ถึง กุดน้้าใส

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากน้้าเสียและน้้าท่วมขังในชุมชน

แบบท่อ (คสล.) ขนาด
0.30 ม. ยาว 1000 ม.

- - - - 2,000,000 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

51 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านดอนยม 
หมู่ท่ี 7 เส้นทางถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ เร่ิมจากไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะของเดิม ไปทางด้านทิศใต้

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมาและเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย มีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจรไป
มา
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

52 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค  
บ้านดอนยม หมู่ท่ี 7  ช่วงท่ี 1 จากบ้านนายทองสุข  แพง
จันทร์ ไปทางสามแยกสวนนายทองใบ  ช่างทองค้า
ช่วงท่ี 2 สามแยกสวนนายทองใบ  
ช่างทองค้า   ไปทาง บ้านนายโรมรัน   เหล่าสมบัติ 
ช่วงท่ี 3 สามแยกสวน
นายทองใบ ช่างทองค้า ไปทาง 
บ้านนายสมศักด์ิ นาศรีเคน

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาดและเพียงพอท่ัว
ทุกครัวเรือน

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย ประชาชนมีน้้าสะอาดใช้เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคอย่างท่ัวถึง

กองช่าง

53 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้้าดอนปู่ตาให้เป็นท่ี
พักผ่อน

เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพในชุมชน
ให้ประชาชนใช้เป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีบริเวณ

- - 350,000 350,000 350,000 1 แห่ง มีสภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึน เป็น
สถานท่ีส้าหรับพักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน

กองช่าง

- 65 -



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2566 พ.ศ.2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
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54 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า บ้านดอนยม หมู่ท่ี 7 เร่ิมจาก
เสาไฟฟ้าแรงต้่าของเดิม 
ไปทางวัดป่าวังเริง

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 สาย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

55 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านดอนยม 
หมู่ท่ี 7 เส้นทางถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ เร่ิมจากไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะของเดิม ไปทางด้านทิศใต้

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมาอย่างท่ัวถึง
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 สาย มีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจรไป
มา
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

56 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้า  บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่
ท่ี 8 พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรคอนกรีเสริมเหล็ก เร่ิม
จากบ้านนายพงษ์ศักด์ิ  รักษาวงศ์ไปถึงหน้าบ้านนายไพ  
ทันบาล

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากน้้าเสียและน้้าท่วมขังในชุมชน

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้้า ขนาด Ø 0.40
เมตร ยาว 102 เมตร พร้อม
ขยายผิวจราจร คสล.

400,000 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

57 โครงการเขตประปาภูมิภาค บ้านดอนเวียงจันทร์ ม. 8 เร่ิม
จากบ้านนายไพ ทันบาล ไปเช่ือมต่อสามแยกของหมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาดและเพียงพอท่ัว
ทุกครัวเรือน

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย ประชาชนมีน้้าสะอาดใช้เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคอย่างท่ัวถึง

กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้า  บ้านดอนเวียงจันทร์ ม. 
8 พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรคอนกรีเสริมเหล็ก ทาง
ทิศเหนือวัด

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากน้้าเสียและน้้าท่วมขังในชุมชน

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้้า ขนาด Ø 0.60
เมตร ยาว 164 เมตร พร้อม
ขยายผิวจราจร คสล.

700,000 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

59 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต้่า พร้อมติดต้ังไฟส่อง
สว่าง บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ท่ี 8 ไปทางโคกกลาง และ
บริเวณถนนเส้นทางทิศเหนือของหมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพ่ือ
การเกษตร แลมีไฟฟ้าส่องสว่าง
ในการสัญจรไปมาและเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพ่ือ
การเกษตรและมีไฟฟ้าส่องสว่าง
ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

60 โครงการวางท่อระบายน้้า  บ้านดอนเวียงจันทร์ ม. 8 จาก
ซอยบ้านนายสงค์  บุตราช ถึงบ้านนายนัฐพงษ์  คงน้อย 
(2ฝ่ัง) พร้อมเทคอนกรีตคืนสภาพผิวจราจร

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากน้้าเสียและน้้าท่วมขังในชุมชน

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้้า ขนาด Ø 0.40
เมตร ยาวรวม 204 เมตร 
พร้อมเทคอนกรีตคืนสภาพ
ผิวจราจร

650,000 - - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

61 โครงการรก่อสร้างวางท่อระบายน้้า บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 9 เร่ิม
จาก บ้านนายอาคม อัตริ -  ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับระชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 ม. ยาว 520 ม.
(โครงการต่อเน่ือง)

450,000 450,000 - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2566 พ.ศ.2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

62 โครงการรก่อสร้างวางท่อระบายน้้า บ้านหัวขัว หมู่ท่ี  9 เร่ิม
จากแยกโดมอเนกประสงค์ - บ้านนายส้าราญ โคตรสมบัติ

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับระชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 ม. ยาว 306 ม.

700,000 - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

63 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน 
บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 9 - จากบ้านนางเข็มพร  ไตรมาตย์  ไป
ทางบ้านนายสรเดช ทับทิมไสย 
- จากบ้านนางบุพผา  คงหา ไปทาง ศูยน์เรียนรู้
-บ้านนายประสพ  เหล่าพิเดช (นา) ถึง วัดป่าวังเลิง

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมาและเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย มีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจรไป
มา
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

64 โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 9- 
จากนานายทองหล่อ  แก้ววัง ไปทางบ้านโคกก่อง
- จากบ้านหัวขัว (โคกน้อย) ไปทางบ้านดอนเวียงจันทร์
- จากบ้านหัวขัว ไปทางหนองเหล่า

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพ่ือ
การเกษตรอย่างท่ัวถึง

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง

65 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้า บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 9 แบบ
ฝาปิดพร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรเร่ิมจากบ้านนายสุ
ชาติ  แก้วศรีจันทร์ - นางมณี  รัตนพล  2 ข้างทาง

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับระชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า 
ขนาด Ø 0.40เมตร ยาว 206
 เมตร

560,000 - - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

66 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าแบบฝาปิด  
บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 9 พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรจาก
บ้านนางบุปผา  คงหา - ถึงบ้านนายพัน  จุทานันท์ 2 ข้างทาง

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับระชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า 
ขนาด Ø 0.40เมตร ยาว 224
 เมตร

650,000 - - - - 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

67 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านใคร่นุ่น หมู่ท่ี 10
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาดและเพียงพอท่ัว
ทุกครัวเรือน

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย ประชาชนมีน้้าสะอาดใช้เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคอย่างท่ัวถึง

กองช่าง

68 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านใคร่นุ่น 
หมู่ท่ี 10 เส้นบ้านใคร่นุ่น - บ้านดอนยม 
และสาย ใคร่นุ่น - บ้านปอแดง

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพ่ือ
การเกษตรอย่างท่ัวถึง

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง

69 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างคลองส่งน้้า  บ้านใคร่นุ่น 
หมู่ท่ี 10

เพ่ือแก้ไขปัญหาความท่อข้าม
และคลองส่งน้้าช้ารุดเสียหายให้
สามารถใช้งานได้

ซ่อมสร้างท่อข้ามและคลอง
ส่งน้้า

500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือการ
การเกษตรอย่างท่ัวถึง

กองช่าง

70 โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  บ้านใคร่นุ่น หมู่ท่ี 10 
จากป้ัมน้้าชุมชนถึงบ้านนางจ้าเนียร  ศิรินาจันทร์

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมาและเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย มีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจรไป
มา
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2566 พ.ศ.2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

71 โครงการปรับภูมิทัศน์ดอนปู่ตาตตามสวนสาธารณะ
 บ้านใคร่นุ่น หมู่ท่ี 10

เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพในชุมชน
ให้ประชาชนใช้เป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีบริเวณ

- - 350,000 350,000 350,000 1 แห่ง มีสภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึน เป็น
สถานท่ีส้าหรับพักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน

กองช่าง

72 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้า บ้านท่าขอนยาง 
หมู่ท่ี 4 ,2 ,11  จากส่ีแยกไฟแดง (ถนน 2202) ถึงผนังก้ัน
แม่น้้าชี บริเวณหลังวัดเจริญผล

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากท่อระบายน้้าอุดตันและน้้า
ท่วมขังในชุมชน

แบบท่อ (คสล.) ขนาด 
Ø 1.20 ม. ยาว 330 ม.   
(1 ฝ่ัง)

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1 สาย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขัง

กองช่าง

73 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าและไฟฟ้าส่องสว่าง 
บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 11 
- ถนน หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 13 เร่ิมจากเสาไฟฟ้าส่องสว่างของเดิม
 ไปทาง หมู่ท่ี 13 
- ไปทางซอยข้างวัดป่าโคกเมฆ
- ถนนสาย รจนาทาวโฮม ถึง ปากทางบ้านดอนเวียงจันทร์

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึงและมีไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสัญจรไปมา

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

500,000 500,000 - - - 1 สาย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

74 โครงการขุดลอกท้าความสะอาดท่อระบายน้้า พ้ืนท่ี 
บ้านท่าขอนยาง หมู่ท่ี 11

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากท่อระบายน้้าอุดตันและน้้า
ท่วมขังในชุมชน

ขุดลอกท้าความสะอาดท่อ
ระบายน้้า

300,000 300,000 - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขัง

กองช่าง

75 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก  บ้านดอนสวน 
หมู่ท่ี 12 และขยายผิวจราจร เร่ิมจากหอพักเอ็มอร - 
ห้าแยก

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับระชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า 
ขนาด Ø 40 ยาว 330 ม.

1,000,000 1,000,000 - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

76 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก  บ้านดอนสวน 
หมู่ท่ี 12 และขยายผิวจราจร  เร่ิมจากห้าแยกไปถึง
ถนน มค 213 (2 ฝ่ังถนน)

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับระชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า 
ขนาด Ø 40 ยาวรวม 
600 ม.

1,800,000 1,800,000 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

77 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก  บ้านดอนสวน หมู่ท่ี
 12 และขยายผิวจราจร เร่ิมจากห้าแยกไปถึง
หลังวัด (2ฝ้ังถนน)

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับระชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า 
ขนาด Ø 40 ยาว 660 ม.

2,000,000 2,000,000 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

78 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  บ้านดอนสวน หมู่ท่ี 
12
 - จากบ้านนางมะลัย แพงจันทร์ ไปถึงมูลนิธิฯ และ
ถนนมมส.
- จากห้าแยกถึงหลังวัดบ้านดอนสวน

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาดและเพียงพอท่ัว
ทุกครัวเรือน

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย ประชาชนมีน้้าสะอาดใช้เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคอย่างท่ัวถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

79 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า และไฟฟ้าส่องสว่าง  บ้าน
ดอนสวน หมู่ท่ี 12 
- เร่ิมจากวัดบ้านดอนสวนไปทางมูลนิธิฯ และถนน มมส. 
- จากห้าแยกจนไปทางหลังวัดบ้านดอนสวน

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึงและมีไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสัญจรไปมา

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง
และมีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจร

กองช่าง

80 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  บ้านดอนสวน หมู่ท่ี 
12 เร่ิมจาก 5 แยก ไปถึงถนน 213 (กม. 8)

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาดและเพียงพอท่ัว
ทุกครัวเรือน

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย ประชาชนมีน้้าสะอาดใช้เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคอย่างท่ัวถึง

กองช่าง

81 โครงการวางท่อระบายน้้า   บ้านดอนสวน หมู่ท่ี 12
จากวัดบ้านดอนสวนถึงบ้านนายสวาท  แก้วสม

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับระชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า 
ขนาด Ø 40 ยาว200ม.

- - - - 600,000 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

82 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้า บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ท่ี
 13 จากบ้านนายยัง  ชิณช้าง ถึง สามแยกบ้านนายพิชัย  
จ้้าแพงจันทร์

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับระชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า 
ขนาด Ø 0.60เมตร ยาว 200
 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร 
คสล.

- 600,000 - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

83 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าสองข้างทาง บ้านดอน
เวียงจันทร์ หมู่ท่ี 13 เส้นทางจากบ้านนางเต้า ภู่ต่อยอด ถึง
แยกบ้านนายบรรลุ  อุรัตน์

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับระชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า 
ช่วงท่ี 1  ขนาด Ø 0.40 
เมตร ยาว 204 เมตร พร้อม
เทคอนกรีตคืนสภาพผิว
จราจร ช่วงท่ี 2  ขนาด Ø 
0.60 เมตร ยาว 120 เมตร 
พร้อมขยายผิวจราจร คสล.

- - 970,000 - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

84 โครงการขุดลอกห้วยสายคอ (ห้วยน้อย) เพ่ือก้าจัดวัชพืชในแหล่งน้้า
ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือการเกรตร
และอุปโภคบริโภค

ขุดลอก/ก้าจัดวัชพืช 300,000 - 300,000 - 300,000 1 จุด ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือการเกรตร
และอุปโภคบริโภค

กองช่าง

85 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ท่ี 13 ต่อ
จากเดิมด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน ถึงนานายยัง  ชิณช้าง

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพ่ือ
การเกษตรอย่างท่ัวถึง

ระยะทาง 5๐๐ ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพ่ือ
การเกษตรอย่างท่ัวถึง

กองช่าง

86 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ท่ี
 13  ทางด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน ถึงโรงงานขายออนไลน์

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาดและเพียงพอท่ัว
ทุกครัวเรือน

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย ประชาชนมีน้้าสะอาดใช้เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคอย่างท่ัวถึง

กองช่าง

87 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าพร้อมขยายผิวจราจร บ้าน
ใคร่นุ่น หมู่ท่ี 14 เร่ิมจากสามแยกบ้านนางส้าราญ ศรีเทพ 
ถึงสามแยกบ้าน นางดวงจันทร์  อรุณเรือง

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับระชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า 
(2 ฝ่ังถนน) ขนาด Ø 40 ม.
ยาวรวม 610 ม.
พร้อมขยายผิวจราจร
(ท้าฝ่ังนางดวงจันทร์ก่อน)

860,000 860,000 - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง
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88 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าและขยายผิวจราจร บ้าน
ใคร่นุ่น หมู่ท่ี 14 จากบ้านนายดิลก  ถึงบ้านนางส้าราญ ศรี
เทพ

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับระชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า 
(2 ฝ่ังถนน) ขนาด Ø 40 ม.
ช่วงท่ี 1 ยาว 129 ม.
ช่วงท่ี 2 ยาว 134 ม. 
ยาวรวม 263 ม.
พร้อมขยายผิวจราจร

- 720,000 720,000 - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

89 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างคลองส่งน้้า  บ้านใคร่นุ่น 
หมู่ท่ี 14

เพ่ือแก้ไขปัญหาความท่อข้าม
และคลองส่งน้้าช้ารุดเสียหายให้
สามารถใช้งานได้

ซ่อมสร้างท่อข้ามและคลอง
ส่งน้้า

500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือการ
การเกษตรอย่างท่ัวถึง

กองช่าง

90 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนเส้นหนองบึง เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมาและเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย มีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจรไป
มา
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

91 โครงการขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์  บ้านใคร่นุ่น หมู่
ท่ี 14 (หนองบึงใคร่นุ่น หนองกุดอ้อ)

เพ่ือก้าจัดวัชพืชในแหล่งน้้า
ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือการเกรตร
และอุปโภคบริโภค

ขุดลอก/ก้าจัดวัชพืช  หนอง
บึงใคร่นุ่น,หนองกุดอ้อ

300,000 300,000 300,000 1 จุด ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือการเกรตร
และอุปโภคบริโภค

กองช่าง

92 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าพร้อมขยายผิว  บ้านหัวขัว
 หมู่ 15 จาก รพ.สต. บ้านหัวขัว ถึงล้าห้วยสายคอ และจาก
บ้านนายหนูจีน  ทองกอง ถึงล้าห้วยสายคอ (ท้ังสองฝ่ัง)

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

แบบท่อ (คสล.) ขนาด๐.๔๐
 ม. ยาวรวม ๓๒๐ ม. และ
ขยายผิวจราจรกว้าง ๐.๗๐ 
ม. ยาวรวม ๓๒๐ ม. หนา 
0.15 ม.

660,000 - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

93 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าพร้อมขยายผิว   บ้านหัว
ขัว หมู่15 เร่ิมจากบ้านนายนคร  ไชยธงศรี ถึงบ้านนายวิญญู
  จันทะศิลป์

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้้า ขนาด Ø 0.40
เมตร ยาว 210 เมตร พร้อม
ขยายผิวจราจร คสล.

580,000 - - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

94 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าพร้อมขยายผิว  บ้านหัวขัว
 หมู่15 เร่ิมจากบ้านนางลุนนี  ค้าใช้ ถึงล้าห้วยสายคอ จาก
บ้านนายทองดี  ขาวลา ถึงล้าห้วยสายคอ ท้ังสองฝ่ัง

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้้า ขนาด Ø 0.40
เมตร ยาว 228 เมตรพร้อม
ขยายผิวจราจร คสล.

- 650,000 - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

95 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าพร้อมขยายผิว   บ้านหัว
ขัว หมู่15 เร่ิมจากโรงแรมเจริญดี ไปทางแสงจันทร์รีสอร์ท

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้้า ขนาด Ø 0.40
เมตร ยาว 203 เมตร พร้อม
ขยายผิวจราจร คสล.

- 560,000 - - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2566 พ.ศ.2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

96 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าพร้อมขยายผิวจราจร 
บ้านหัวขัว หมู่15 เร่ิมจากถนนถีนานน(213) ท่ีจอดรถ
โรงแรมเจริญดี ไปทางวัดบูรพาราม

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้้า ขนาด Ø 0.40 
เมตร ยาว 280 เมตร พร้อม
ขยายผิวจราจร คสล.

- - 800,000 - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

97 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าพร้อมขยายผิว  บ้านหัวขัว
 หมู่ท่ี 15 จากถนนถีนานน(213)  บ้านนายบุญถ่ิน  เหล่าพิ
เดช ไปทางห้วยนางซ้อง

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้้า ช่วงท่ี1 ขนาด Ø 
0.40 เมตร ยาว 290 เมตร 
ช่วงท่ี2 ขนาด ขนาด Ø 0.60
 เมตร ยาว 80 เมตรพร้อม
ขยายผิวจราจร คสล.

- - 550,000 550,000 - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

98 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  
บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 15  
- จากนานายทองหล่อ  แก้ววัง ไปทางเช่ือมถนน
หัวขัว - โคกก่อง  ต้าบลคันธารราษฎร์
- จากนานางจ้าปา  กัลยรัตน์ ถึงหนองเหล่า

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพ่ือ
การเกษตรอย่างท่ัวถึง

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพ่ือ
การเกษตรอย่างท่ัวถึง

กองช่าง

99 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าพร้อมขยายผิวจราจร  
บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 15 เร่ิมจากถนนถีนานนท (213) ข้างบ้าน
นางชุติมา  ลาวงศ์ ไปทางล้าห้วยวังเลิง

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้้า ขนาด Ø 0.40
เมตร ยาว 228 เมตรพร้อม
ขยายผิวจราจร คสล.

- - 700,000 - - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

100 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้า แบบปิด - เปิดได้ บริเวณ 
Block convert ทางไปหอแม่สองนาง ท้ัง 2 จุด

เพ่ือให้มีประตูเปิด - ปิด ส้าหรับ
กักเก็บและระบายน้้า

ขนาด 1 ม. 2 บาน - - - 1,000,000 1,000,000 1 จุด มีประตูเปิด - ปิด ส้าหรับ
กักเก็บและระบายน้้า

กองช่าง

101 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าพร้อมขยายผิวจราจร 
บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 15  เร่ิมจากบ้านนางวิรัณญา  สวาทพงษ์ 
ถึงข้างบ้านนายครรชิต  ช่างทองดี

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากท่อ
ระบายน้้าอุดตันและน้้าท่วมขัง

ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า 
ขนาด Ø 0.30 เมตร ยาว 
105 เมตรพร้อมเทคอนกรีต
ถนน คสล. คืนสภาพเดิม

- - - 240,000 - 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากท่อระบายน้้าอุด
ตันและน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

102 โครงการขยายเขตน้้าประปาภูมิภาคจากหัวขัวหมู่ท่ี 15 ไป
หนองเหล่าต่อจากเดิม

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาดและเพียงพอท่ัว
ทุกครัวเรือน

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย ประชาชนมีน้้าสะอาดใช้เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคอย่างท่ัวถึง

กองช่าง

103 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในบ้านหัวขัว 
หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมาและเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย มีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจรไป
มา
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

104 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า และไฟฟ้าส่องสว่าง 
บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 15 
- เร่ิมจากบ้านหัวขัว หมู่ท่ี 15 ไปบ้านโคกก่อง
-จากหัวขัวไปหนองเหล่าต่อจากเดิม 
- ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน
-ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน หลังบ้านนางจ้าปี 
ไชยอาจ

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึงและมีไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสัญจรไปมา

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง
และมีไฟฟ้าส่องสว่างในการสัญจร

กองช่าง

105 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคจากหัวขัว หมู่ท่ี 15 ถึง 
ทางเช่ือมบ้านโคกก่องต่อจากเดิม

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาดและเพียงพอท่ัว
ทุกครัวเรือน

ระยะทาง 500 ม./ปี
(โครงการต่อเน่ือง
จนสุดสาย)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย ประชาชนมีน้้าสะอาดใช้เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคอย่างท่ัวถึง

กองช่าง

106 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้า ด้านทิศเหนือ บ้านหัวขัว 
หมู่ท่ี 15 บริเวณหอแม่สองนางท้ังสองฝ่ัง และบริเวณทิศ
ตะวันออกและทิศเหนือวัดบูรพา บ้านหัวขัว

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้า
กัดเซาะตล่ิง

ก่อสร้างพนังก้ันน้้า ด้านทิศ
เหนือ บ้านหัวขัว

- - - 3,000,000 3,000,000 1 แห่ง มีพนังก้ันน้้าในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้้ากัดเซาะตล่ิง

กองช่าง

107 โครงการชลประทานระบบท่อจากหัวขัว หมู่ท่ี 15 ถึงหนอง
เหล่า

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือ
การเกษตรอย่างท่ัวถึง

ก่อสร้างระบบชลประทาน
ระบบท่อ

- - - 1,000,000 1,000,000 1 สาย ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

108 โครงการปรับภูมิทัศน์ท่ีสาธารณะ บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 15 
บริเวณจากห้วยสะพานนางซ้อง ถึงท่าขัวน้อย และบริเวณ 
บริเวณหอแม่สองนาง

เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพในชุมชน
ให้ประชาชนใช้เป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีบริเวณ

- - 350,000 350,000 350,000 2 แห่ง มีสภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึน เป็น
สถานท่ีส้าหรับพักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน

กองช่าง

109 โครงการขุดลอกล้าห้วยสายคอ จากบ้านหัวขัว หมู่ท่ี 15 ถึง
ทางแยกบ้านโคกก่อง พร้อมท้าฝ่ายชะลอน้้า คสล. จ้านวน 2
 จุด

เพ่ือก้าจัดวัชพืชในแหล่งน้้า
ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือการเกรตร
และอุปโภคบริโภค

ขุดลอก/ก้าจัดวัชพืช  พร้อม
ท้าฝ่ายชะลอน้้า

300,000 300,000 300,000 1 จุด ประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือการเกรตร
และอุปโภคบริโภค

กองช่าง

110 โครงการก่อสร้างลานกีฬาและจัดหาอุปกรณ์ออกก้าลังกาย
กลางแจ้ง

เพ่ือใช้ส้าหรับการออกก้าลังกาย
ของประชาชน

ก่อสร้างลานกีฬาและจัดหา
อุปกรณ์ออกก้าลังกาย
กลางแจ้ง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 15 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ีและอุปกรณ์
ในการออกก้าลังกาย

กองช่าง

111 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะสนามกีฬาท่าขอนยาง เพ่ือ ให้ประชาชนได้มี
สวนสาธารณะและสนามกีฬา
สาธารณะประโยชน์ส้าหรับท้า
กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ และ
ออกก้าลังกาย

สวนสาธารณะ พ้ืนท่ี 
20 ไร่ บริเวณโคกน้อย 
บ้านท่าขอนยางหมู่ท่ี 4

130,000,000 - 130,000,000 - 130,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีสวนสาธารณะและ
สนามกีฬาสาธารณะประโยชน์
ส้าหรับท้ากิจกรรมพักผ่อน
หย่อนใจ และออกก้าลังกาย

กองช่าง

112 โครงการบ้าบัดน้้าเสียแบบกังหันลมและแบบบึงประดิษฐ์ุ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าเสียจาก
ชุมชนท่ีไหลลงสู่แหล่งน้้าขนาด
ใหญ่ด้วยวิธีบ้าบัดน้้าเสียเบ้ือ
ต้นแบบกังหันลมและแบบบึง
ประดิษฐ์ุ

จ้านวน 2 จุด
บริเวณกุดน้้าใส, 
หนองตีนบ้าน

53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 2 จุด เทศบาลต้าบลท่าขอนยางมี
ระบบการบ้าบัดน้้าเสียเบ้ือต้น
ก่อนไหลลงสู่แหล่งน้้าขนาดใหญ่

กอง
สาธารณสุขฯ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ส่งเสริมการน้าองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า บริการ การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการ เกษตร เพ่ือสร้างรายได้กับเกษตรกร

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ท่ี : 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1 โครงการฝึกอาชีพให้กลุ่มสตรีแม่บ้านและ
ประชาชนท่ัวไปโครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้มีรายได้

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
รายได้เพ่ิมเพ่ือให้มีรายได้น้อยมี
อาชีพท่ี

1 แห่ง 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1 แห่ง ท้าให้ประชาชนมีอาชีพเสริม
เพ่ิมรายได้ในครัวเรือนผู้มีรายได้
น้อยมีอาชีพสามารถ

ส้านักปลัดฯ

2 โครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาสในต้าบล

เพ่ือให้มีรายได้น้อยมีอาชีพท่ี
ม่ันคงสามารถเล้ียงครอบครัวได้

50 ราย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง ผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพสามารถ
เล้ียงครอบครัวได้

3 โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือส่งเสริมให้กับประชาชนได้มี
รายได้เพ่ิม

1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง เพ่ือให้ต้าบลท่าขอนยางมีแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

กองช่าง

4 โครงการจัดต้ังตลาดจ้าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน / ตลาด
ออนไลน์ / ตลาดเกษตร

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
เท่ียว

1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง ท้าให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพ่ิม
รายได้

ส้านักปลัดฯ

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุน ศสบ.ประจ้าหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแล
และได้รับการสงเคราะห์ด้าน
สวัสดิการ

15 ศสบ. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 15 ศสบ. ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่
ด้านสวัสดิการจากภาครัฐมากข้ึน

กองสวัสดิการ
สังคม

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวอบอุ่นด้วยสายใยใน
ครอบครัว

เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 1 คร้ัง 20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่
ด้านสวัสดิการจากภาครัฐมากข้ึน

กองสวัสดิการ
สังคม

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนมผู้สูงอายุต้าบลท่าขอน
ยาง

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 1 คร้ัง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1 คร้ัง ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่
ด้านสวัสดิการจากภาครัฐมากข้ึน

กองสวัสดิการ
สังคม

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เพ่ือให้สังคมมีความเอ้ืออาทรและ
มีการพัฒนาท่ีรอบด้าน

1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 15 หมู่ เด็ก สตรี และคนชราได้รับการ
ดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ

กอง
สาธารณสุขฯ

9 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้าน
ยาเสพติด

เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย
ส่งเสริมการออกก้าลังกายของ
เยาวชนและประชาชนห่างไกล
จากยาเสพติด

ร้อยละ ๙๐ ของเด็ก
เยาวชนประชาชนร่วม
กิจกรรม

250,000 250,000 260,000 260,000 260,000 1 
โครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
 มีสุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง สร้างความรัก ความ
สามัคคี  ห่างไกล ยาเสพติด

กองการศึกษา

10 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันกีฬาใน
ระดับหมู่บ้าน/ต้าบล/อ้าเภอ/
จังหวัด

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ได้รับการพัฒนาทักษะ

20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 ๑ 
โครงการ

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดย
การออกก้าลังกายเล่นกีฬาเพ่ือ
สุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง
 ห่างไกลยาเสพติด

กองการศึกษา

11 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการประกอบอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้
ทางด้านอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

มีหลักสูตรอาชีพท่ี
เพ่ิมข้ึน จ้านวน ๑ 
หลักสูตร

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ๑ 
หลักสูตร

เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้าน
อาชีพ สามารถด้าเนินชีวิตตาม
แนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กองการศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี งบประมาณ
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12 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน เด็กเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และ
สร้างความภาคภูมิใจ ให้กับตัวเอง
และผู้ปกครองและน้าไปปฏิบัติ ได้
ในชีวิตประจ้าวัน

ร้อยละ ๙๐ ของเด็ก 
เยาวชน มีคุณธรรม 
จริยธรรม

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ

นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ดีข้ึน
ตามล้าดับ มีการพัฒนาคุณธรรม
 จริยธรรมและค่านิยมท่ีพ่ึง
ประสงค์

กองการศึกษา

13 โครงการส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชน

เพ่ือใหมีองคกรกลางของเด็กและ
เยาวชนในระดับชุมชนท้าหนาท่ี เป
นตัวแทนของเยาวชนในชุมชน
ประสานกลุมตางๆ ภายในชุมชน 
รวบรวมสังเคราะหปญหาความ
ตองการในการพัฒนาและขอ
เสนอ ในการ พัฒนาเยาวชนตอ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ

ร้อยละ ๘๐ ของเด็กและ
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม

30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 1 
โครงการ

สามารถสรางองคกรกลางของ
เด็กและเยาวชนในระดับชุมชน
 ใหท้าหนาท่ีเปนตัวแทนของ
เยาวชน ในชุมชน ประสาน
กลุม ตางๆ ภายในชุมชน 
รวบรวมสังเคราะหปญหาความ
ตองการในการพัฒนาชุมชนและ
ขอเสนอ ในการพัฒนาเยาวชน
ตอหนวยงานท่ีเก่ียวของได

กองการศึกษา
/กองสวัสดิการ

14 โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือจัดหรือเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ๑ 
โครงการ

เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ 
 เกิดความรัก  ความสามัคคีข้ึน
ในสังคม

กองการศึกษา

15 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชน ประชาชน เพ่ือให้เด็กเยาวชน ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬาในการออกก้าลังกาย 
ให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง

ร้อยละ ๙๐ ของเด็ก 
เยาวชน ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๑๕ 
หมู่บ้าน

มีอุปกรณ์กีฬาท่ีมีคุณภาพตาม
ความต้องการและเพียงพอ

กองการศึกษา

16 โครงการน้อมน้าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ๑ 
โครงการ

เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กองการศึกษา

17 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองระเบียบ
กฏหมาย ของผู้ประกอบการ

เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้ทางด้าน
กฏหมายให้กับผู้ประกอบการ
ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี ต้าบลท่าขอนยาง

ร้อยละ 100 ของ
จ้านวนผู้ประกอบการ
หอพักท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 
ต้าบลท่าขอนยาง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ๑ คร้ัง ผู้ประกอบการมีควารู้ความเข้าใจ
ในกฏหมายของผู้ประกอบการ
หอพักมากข้ึน

กองสวัสดิการ
สังคม

18 โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงาน เพ่ือด้าเนินการแก้ไขปัญหาการ
ว่างงานของประชาชนในเขต
เทศบาลต้าบลท่าขอนยาง

ประชาชนท่ีมีปัญหาการ
ว่างงานในเขตเทศบาล
ต้าบลท่าขอนยาง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

ประชาชนมีงานท้าเป็นอาชีพ
หลักหรืออาชีพเสริมหลังจากเข้า
ร่วมโครงการ

ส้านักปลัดฯ

#REF!
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19 โครงการจัดกิจกรรมในวันส้าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เพ่ือจัดกิจกรรมวันส้าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น
วันพ่อแห่งชาติ, วันแม่แห่งชาติ
,วันปิยมหาราช,วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เพ่ือแสดงถึงความ
จงรักพักดีต่อสถาบัน ความกตัญญู
รู้คุณต่อบิดาและมารดา

ร้อยละ ๙๐ ของเด็ก 
เยาวชน ประชาชนเกิด
ความภาคภูมิใจ

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 2 
โครงการ

ประชาชนได้เกิดความภาคภูมิใจ
ท่ีได้ถวายความจงรักภักดีเด็ก
และเยาวชนได้แสดงความรัก  
ความเคารพ  ความกตัญญูต่อ
มารดา

กองการศึกษา

20 โครงการอบรมให้ความรู้และประสบการณ์ด้านโภชนาการ
ดี  ชีวีปลอดภัย ส่งเสริมเด็กไทยสู่สมาร์ทคิด

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการดูแลอาหารของเด็กตาม
หลักโภชนาการดี ส่งเสริมเด็กไทย
สู่สมาร์ทคิด

ร้อยละ 100 ของเด็ก
เล็กใน ศพด. ท่าขอนยาง

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

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก 
ผู้ปกครองมีความเข้าใจ พัฒนา
ศักยภาพของเด็ก

กองการศึกษา

21 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน จัดงานวันผู้สูงอายุ 
1 คร้ัง

80,000 80,000 120,000 120,000 120,000 1 คร้ัง จ้านวนผู้สูงอายุใน ทต.ท่าขอน
ยาง

กองสวัสดิการ
สังคม

1,430,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถ่ิน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากจน เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 10 หลัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 20 หลัง ผู้ยากไร้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการจัดหากายอุปกรณ์ให้แก่คนพิการและส่งเสริม
อาชีพคนพิการ

เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 5 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 5 คน ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่
ด้านสวัสดิการจากภาครัฐมากข้ึน

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับผู้ประสบภัย

ทุกคร้ัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ทุกคร้ัง ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่
ด้านสวัสดิการจากภาครัฐมากข้ึน

กองสวัสดิการ
สังคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ส่งเสริมการน้าองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า บริการ การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ท่ี : 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก
แผนงานการเกษตร

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณท่ี

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2566 พ.ศ.2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม
เกษตรอินทรีย์เมืองท่าขอนยาง

100 ครัวเรือน 10,000 10,000 50,000 50,000 50,000 15 
หมู่บ้าน

ลดค่าใช้ในครัวเรือนสร้างความ
ปลอดภัยในการผลิตอาหาร

กองส่งเสริม
การเกษตร

2 โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม
เกษตรอินทรีย์เมืองท่าขอนยาง

1  คร้ัง 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 15 
หมู่บ้าน

เกษตรกรมีการแปรรูปจาก
ผลผลิตทางการเกษตร

กองส่งเสริม
การเกษตร

3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
และน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง

100 ครัวเรือน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 15 
หมู่บ้าน

เกษตรมีความรู้แนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษกิจพอเพียงแบบ
ธรรมชาติ

กองส่งเสริม
การเกษตร

4 โครงการส่งเสริมปลูกพืชผักสวนครัวร้ัวกินได้ เพ่ือลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ลด
รายจ่ายใหแก่ครอบครัวและมี
สุขภาพท่ีดี

150ครัวเรือน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 15 
หมู่บ้าน

ลดรายจ่ายใหแก่ครอบครัวและ
มีสุขภาพท่ีดี

กองส่งเสริม
การเกษตร

5 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพ่ือลดสารพิษในการเกษตร 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 15 
หมู่บ้าน

ลดรายจ่ายใหแก่ครอบครัวและ
มีสุขภาพท่ีดี

กองส่งเสริม
การเกษตร

6 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการ
ผลิตทางการเกษตร

1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 15 แห่ง ลดรายจ่ายใหแก่ครอบครัวและ
มีสุขภาพท่ีดี

กองส่งเสริม
การเกษตร

7 โครงการการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ เพ่ือจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรเพ่ือปลูกข้าวอินทรีย์

1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ประชาชนมีความรู้ในการปลูก
ข้าวแบบอินทรีย์เพ่ิมข้ึน

กองส่งเสริม
การเกษตร

8 โครงการจัดหาเมล็ดพันธ์ุข้าวนาปีหรือนาปรังให้แก่
เกษตรกร

เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับ
พันธ์ุข้าวท่ีมีคุณภาพ

1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 15 เกษตรกรมีแหล่งกู้ยืมเมล็ดพันธ์
ข้าว

กองส่งเสริม

9 โครงการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรเทศบาลต้าบลท่าขอนยาง

ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ี
เป็นนวัตรกรรมใหม่ๆ

คณะกรรมการศูนย์มี 50,000 50,000 40,000 40,000 40,000 1 จุด ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ี
เป็นปัจจุบันและทันสมัย

ส้านักปลัดฯ

10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด้าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา
 สยามบรมราชกุมารี

เพ่ือสนับสนุนพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2 
โครงการ

มีป่าไม้ในเขตเทศบาลเพ่ิมข้ึน กองส่งเสริม
การเกษตร

11 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโคกหนองนาโมเดล เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษา
เรียนรู้การปรับพ้ืนท่ีนาในการท้า
เกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่
ให้ครบวงจรลดปัญหาการขาด
แคลนน้้าเพ่ือการเกษตร

50 ครัวเรือน/ปี 200,000 - 200,000 - 200,000 15 
หมู่บ้าน

ประชาชนมีความรู้กาในการปรับ
ใช้พ้ืนท่ีท้าเกษตรตามหลัก
เกษตรทฤษฎีใหม่แบบครบวงจร

กองส่งเสริม

12 โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคแพร่ระบาดในสัตว์
(Lumpy skin disease : LSD)

เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการควบคุมป้องกันโรคแพร่
ระบาดในสัตว์(Lumpy skin 
disease : LSD)ในเขตเทศบาล
ต้าบลท่าขอนยาง

รณรงค์ควบคุมป้องกัน
โรคแพร่ระบาดในสัตว์
(Lumpy skin disease 
: LSD)

27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 1 
โครงการ

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการควบคุมป้องกันโรคแพร่
ระบาดในสัตว์(Lumpy skin 
disease : LSD)มากข้ึน

กองการเกษตร

13 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใสนต้าบลท่าขอน
ยาง

ด้าเนินการปลูกต้นไม้ใน
บริเวณท่ีสาธารณะ 
พ้ืนท่ีต้าบลท่าขอนยาง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

ประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียว และมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี

กองการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ส่งเสริมการน้าองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า บริการ การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

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

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอย่างทันสมัย

1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 จุด ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ี
เป็นปัจจุบันและทันสมัย

ส้านักปลัดฯ

2 โครงการยกพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลเป็นศูนย์มาตรฐาน

เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้มี
ความเป็นมาตรฐาน

1  แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง เด็กได้รับการพัฒนาท่ีถูกต้องท้ัง
ร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา

กอง
การศึกษาฯ

3  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองให้
ความส้าคัญต่อการศึกษา

1  คร้ัง พ.ศ. 2566 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง นักเรียนมีอัตราการเข้าศึกษาต่อ
เพ่ิมสูงข้ึน

กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถ
ทางด้านการแข่งขัน

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านการ
แข่งขันในทุกๆด้าน

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

เพ่ิมทักษะการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็ก

กอง
การศึกษาฯ

5 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือต้านภัยยาเสพติดให้กับเด็ก
และเยาวชน

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจและห่างไกล
ยาเสพติด

1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ

เด็กและเยาวชนสามารถน้า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ปราศจากยาเสพติด

กอง
การศึกษาฯ

6 โครงการจัดสวัสดิการรถรับส่งเด็กเล็ก ศพด.ของเทศบาล เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายแก่
ผู้ปกครอง

1  โครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 
โครงการ

เด็กนักเรียนมีชุดนักเรียนท่ีเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ส้านักปลัดฯ

7 โครงการจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษา (ปฐมวัย) เพ่ือพัฒนาให้หลักสูตรปฐมวัยท่ี
เหมาะสมกับวัย ความต้องการ
ของผู้เรียนและสอดคล้องกับ
ท้องถ่ิน

ร้อยละ 90 ของหลัก
สูตรสถานศึกษาท่ีตรง
ตามความต้องการ
ท้องถ่ิน

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

มีหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือพัฒนา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนท่ีเหมาะสม
สอดคล้องตามความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถ่ิน

กองการศึกษา

8 โครงการประเมินนิเทศภายใน พัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารครูได้พัฒนาตนเองเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีผลการเรียนใน
เกณฑ์ดี

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 
โครงการ

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีดีข้ึน

กองการศึกษา

9 โครงการปฐมนิเทศและให้ความรู้กับผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองตระหนักถึง
ความส้าคัญของการศึกษา 
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
กฎระเบียบของสถานศึกษา

ร้อยละ 100 ของ
ผู้ปกครอง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 
โครงการ

ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ  
สนับสนุนในการจัดการศึกษา

กองการศึกษา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด : การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ท่ี : 3 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2566 พ.ศ.2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ส้าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือให้เด็กได้รับสารอาหารครบ
ตามหลักโภชนาการ

ร้อยละ 100 ของเด็ก 367,500 367,500 372,400 372,400 372,400 ทุกคน เด็กทุกคนได้รับสารอาหารครบ
ตามหลักโภชนาการ

กองการศึกษา

11 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส้าหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย 
ให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
ตามเกณฑ์

ร้อยละ 100 ของเด็ก 136,500 136,500 145,700 136,500 136,500 ทุกคน เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ตามเกณฑ์ มีพัฒนาการ
ตามวัย

กองการศึกษา

12 เงินอุดหนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาล
ต้าบลท่าขอนยางส้าหรับเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียน

เพ่ือให้เด็กได้รับสารอาหารครบ
ตามหลักโภชนาการ

ร้อยละ 100 ของเด็ก
นักเรียน

1,064,000 1,064,000 1,052,000 1,052,000 1,052,000 ทุกคน เด็กทุกคนได้รับสารอาหารครบ
ตามหลักโภชนาการ

กองการศึกษา

13 โครงสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส้าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)

เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย 
ให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
ตามเกณฑ์

ร้อยละ 100 ของเด็ก
นักเรียน

484,120 484,120 504,000 504,000 504,000 ทุกคน เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ตามเกณฑ์ มีพัฒนาการ
ตามวัย

กองการศึกษา

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ส้าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว)

เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาท้ัง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา

ร้อยละ 100 ของเด็ก 127,500 127,500 129,200 129,200 129,200 1 
โครงการ

เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ

กองการศึกษา

15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.)

เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาท้ัง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา

ร้อยละ 100    ของเด็ก 45,200 45,200 55,400 55,400 55,400 1 
โครงการ

เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ

กองการศึกษา

16 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนใน ศพด.
ท่าขอนยาง

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการ
ด้านร่างการ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ให้ผู้เรียน

ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
และผู้ปกครอง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

ผู้เรียนและผู้ปกครองได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา
ผู้เรียน

กองการศึกษา

17 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน 
ศพด.ท่าขอนยาง

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง

ร้อยละ 90 ของเด็กท่ีมี
สุขภาพดี

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 
โครงการ

เด็กทุกคนมีสุขภาพกายท่ี
สมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพจิตท่ีดี

กองการศึกษา

18 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้มี
พัฒนาการสมบูรณ์ตามวัย
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม
  และสติปัญญา

ร้อยละ 90 ของเด็กท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความพึงพอใจ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 
โครงการ

เด็กและเยาวชนได้แสดงออก
อย่างเต็มศักยภาพและเกิด
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

กองการศึกษา

19 โครงการส่งเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบล
  ท่าขอนยาง

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้มี
พัฒนาการสมบูรณ์ตามวัย
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม
  และสติปัญญา

ร้อยละ 90 ของเด็กท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมได้
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ

เด็กมีพัฒนาการทักษะด้าน
ความคิด สติปัญญา จินตนาการ
 มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัย

กองการศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณท่ี
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20 โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้มี
พัฒนาการสมบูรณ์ตามวัย
ทางด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม
 และสติปัญญา

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนท่ีมีทักษะการ
เรียนรู้

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

นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การพัฒนาตนเอง ได้พัฒนา
ทักษะกระบวนการเรียนรู้

กองการศึกษา

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

21 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของ
โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองท่าขอนยาง

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามความ
ต้องการของผู้เรียน

ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ได้รับความพึงพอใจ

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

ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เกิด
ความภาคภูมิใจในตัวเอง

กองการศึกษา

22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลท่าขอนยาง

เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมการและ
บรรยากาสการเรียนรู้ท่ีดีให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย น่าอยู่ 
น่าเรียน

ร้อยละ 80 ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

ศูนย์พัฒาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้

กองการศึกษา

23 โครงการติดต้ังระบบอินเตอร์เนตในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือติดต้ังระบบอินเตอร์เนตใน
สถานศึกษา

ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต
 จ้านวน 1 แห่ง

- - 10,000 10,000 10,000 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบ
อินเตอร์เพียงพอ

กองการศึกษา

24 โครงการต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลัง
ใหม่

เพ่ือให้มีอาคารเรียนท่ีเหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอนและ
ได้มาตรฐาน

อาคารเรียนท่ีได้รับการ
ต่อเติมหลังคา จ้านวน 1
 แห่ง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง มีอาคารเรียนเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอนและมีมาตรฐาน

กองการศึกษา

25 โครงการติดต้ังเหล็กดัดชุดครอบคอมเฟรสเซอร์แอร์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือความปลอดภัยให้กับเด็ก 
และป้องกันทรัพย์สินเสียหาย

ติดต้ังเหล็กดัดชุดครอบ
คอมเฟรสเซอร์แอร์
จ้านวน 1 แห่ง

- - 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลด
ภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก

กองการศึกษา

26 โครงการก่อสร้างร้ัวพร้อมประตูเข้าออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลท่าขอนยาง

เพ่ือส่งเสริมด้านความปลอดภัย
ของนักเรียน มีสภาพแวดล้อมท่ี
ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างร้ัว สูง 1.40 ม. 
ยาว 139 ม. พร้อม
ประตูเข้า-ออก

600,000 600,000 600,000 - 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี มีความ
ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

กองช่าง

27 โครงการต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือต่อเติมโรงอาหารให้มีเวทีใน
การจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ใน 
ศพด.

มีโรงอาหารท่ีถูก
สุขลักษณะและ
มาตรฐาน

- - 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี กองการศึกษา

28 โครงการปรับปรุงระบบน้้าประปาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือปรับปรุงระบบน้้าปะปาให้
เพียงพอเหมาะสม

มีระบบน้้าปะปา  
จ้านวน 1 แห่ง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีน้้าปะปา กองการศึกษา

29 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ทักษะและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลกากรทาง
การศึกษาผ่านการ
ฝึกอบรม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ทุกคน ครูและบุคลาการทางการศึกษา
มีความรู้ความสามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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30 โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของครู บุคลากร
ทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้ครูบุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการฯ ได้รับการ
พัฒนาความสามารถจาก
หน่วยงานมีความสามารถสูง ได้
เรียน รู้จากประสบการณ์จริง

ร้อยละ 100 ของครู
บุคลากรทางและคณะ
กรรมการฯการศึกษาได้
ศึกษาดูงาน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
คณะกรรมการฯสามารถพัฒนา
ความสามารถ เรียนรู้และน้ามา
บูรณาการในการปฏิบัติงาน

กองการศึกษา

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

31 โครงการพัฒาคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมท่ี
เหมาะสมกับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ

ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการอบรม

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 1 
โครงการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยหลักคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดีงามเหมาะสม

กองการศึกษา

32 โครงการจัดนิทรรศการวิชาการครูผู้ดูแลเด็กจังหวัด
มหาสารคาม

เพ่ือน้าเสนอผลงานด้านวิชาการ
ของครูผ็ดูแลเด็ก และเพ่ือให้ครู
ผู้ดูแลเด็กมีการพัฒนางานด้าน
วิชาการ

ร้อยละ 100 ของครูได้
แสดงความสามารถด้าน
วิชาการ

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

ครูผู้ดูแลเด็กมีการพัฒนางาน
ด้านวิชาการท่ีสอดคล้อกับ
มาตรฐาน

กองการศึกษา

33 โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ของ
ผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย

ร้อยละ 90 ของ
ผู้ปกครองและภาคี
เครือข่าย

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 
โครงการ

ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายมี
องค์ความรู้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์

กองการศึกษา

34 โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดมหาสารคาม

เพ่ือให้เด็กได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน ให้เด็กมี
ความม่ันใจในตนเองและกล้า
แสดงออก สร้างสัมพันธ์ระหว่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด
มหาสารคาม

ร้อยละ 100 เด็กมี
ความพร้อมตาม
พัฒนาการ

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

เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา

กองการศึกษา

35 โครงการปรับปรุงห้องอาบน้้าเด็กเล็กและต่อเติมห้องน้้าครู .เพ่ือสนับสนุนสุขอนามัยในเด็ก
และครู

ปรับปรุงห้องอาบน้้าเด็ก
เล็กและต่อเติมห้องน้้า

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

นักเรียนท่ีเรียนได้อาบน้้าสะดวก
และครูมีห้องน้้าท่ีถูกสุขอนามัยใช้

กองการศึกษา

36 โครงการเย่ียมบ้านนักเรียน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีระหว่าง
ครูผู้ปกครอง และรับทราบ
ปัญหา ความเป็นอยู่ของผู้เรียน

ร้อยละ  100  ของบ้าน
นักเรียน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 
โครงการ

ครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์
อันต่อกัน และร่วมแก้ไขปัญหา

กองการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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37 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เด็กปฐมวัย มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและน้าไปใช้
ในชีวิตประจ้าวันได้

1  โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 
โครงการ

นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
จากลงมือปฏิบัติ

กองการศึกษา

38 โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการท่ี
แข็งแรงและสมบูรณ์ตามวัย

สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ

นักเรียนมีพัฒนาการด้นร่างกาย
ท่ีแข็งแรงตามวัย

กองการศึกษา

39 โครงการขับรถดี มีวินัย ขับข่ีปลอดภัยส่งเสริมเด็กไทยรู้
วินัยจราจร

เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับ
ความปลอดภัยในด้านใช้รถต่างๆ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 
โครงการ

ผู้เรียนทักษะเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในด้านการใช้รถอย่าง
ถูกต้อง

กองการศึกษา

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

40 โครงการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ทักษะและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

บุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
กรรมการฯสามารถพัฒนา
ความสามารถเรียนรู้และน้ามา
ปฏิบัติงานได้

กองการศึกษา

41 โครงการก่อสร้างห้องน้้าในศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ชาย-หญิง

เพ่ือรองรับการประชุมผู้ปกครอง
,การจัดกิจกรรมต่างๆท่ีมี
ผู้ปกครอง,นักศึกษา  มาร่วม
จ้านวนมาก

ก่อสร้างห้องน้้า จ้านวน
 4 ห้อง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 
โครงการ

ผู้ปกครอง,ครู,นักศึกษาผู้มาร่วม
กิจกรรมได้ใช้ห้องน้้าถูก
สุขลักษณะ

กองการศึกษา

42 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองท่า
ขอนยาง

เพ่ือปรับปรุงต่อเติมอาคาร
โรงเรียนผู้สูงอายุให้มีมาตรฐานท่ี
ดีย่ิงข้ึน

ตามแบบแปลนเทศบาล 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง โรงเรียนผู้สูงอายุมีมาตรฐานท่ีดี
ย่ิงข้ึน

กองช่าง

43 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองท่า
ขอนยาง

เพ่ือให้โรงเรียนผู้สูงอายุมีภูมิ
ทัศน์ท่ีสวยงามและหน้าอยู่ย่ิงข้ึน

ตามแบบแปลนเทศบาล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง โรงเรียนผู้สูงอายุมีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามและหน้าอยู่ย่ิงข้ึน

กองช่าง

44 โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต้าบลท่าขอนยาง

เพ่ือให้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีพ่ืนท่ีเพียงพอต่อจ้านวน
นักเรียนและได้มาตรฐาน

ต่อเติมอาคารเรียน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 18.5
 เมตร

425,000 425,000 425,000 425,000 425,000 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพ่ืนท่ี
เพียงพอต่อจ้านวนนักเรียนและ
ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา

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

1 โครงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟวันออกพรรษา จัดกิจกรรมงานประเพณีไหลเรือ
ไฟวันออกพรรษา การแข่งขัน
เรือพายประเพณี เพ่ือสืบสาน
และฟ้ืนฟูประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน

ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนร่วมสืบสาน
ประเพณี

500,000 500,000 700,000 700,000 700,000 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบลท่าขอนยาง
ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน ให้คงอยู่
สืบไปและส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว

กองการศึกษา

2 โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ให้
คงอยู่สืบไป สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน และเผยแพร่
ประเพณีของท้องถ่ิน

ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนร่วมสืบสาน
ประเพณี

250,000 250,000 500,000 500,000 500,000 1 
โครงการ

ประชาชนร่วมสืบสานประเพณี
ท้องถ่ินซ่ึงเป็นวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินให้
คงอยู่สืบไป

กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ เพ่ือให้ประชาชนได้ส่งเสริม
จารีตประเพณี    ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถ่ิน
พุทธศาสนิกชนท่ีดี

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีอันดีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป

กองการศึกษา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ท่ี : 3 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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4 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณีอันดีงาม ประชาชนเกิด
ความรักสามัคคี สร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ

ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
ไทยให้คงอยู่สืบไป แสดงให้เห็น
ถึงความเข้มแข็งของชุมชน

กองการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและการศาสนา เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนได้เข้ามาส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางศาสนาได้ศึกษา
หลักธรรมค้าสอนน้าไปเป็น
แนวทางปฏิบัติตนให้เป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดี

ร้อยละ 80 ของเด็ก
และประชาชนได้สืบ
สานประเพณีทางศาสนา

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ๓ 
โครงการ

ได้น้าหลักธรรมค้าสอนไปเป็น
แนวทางปฏิบัติตนให้เป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดี และได้สืบ
สานประเพณีท่ีส้าคัญทางศาสนา
 ท้านุบ้ารุงศาสนาให้คงอยู่สืบไป

กองการศึกษา

6 โครงการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเกิดความรัก หวงแหน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ร้อยละ 90 ของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม

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

เด็ก เยาวชน ประชาชนเกิด
ความภาคภูมิใจท่ีได้สืบสานและ
อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

กองการศึกษา

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

7 โครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ร้อยละ 80 ของเด็ก
เยาวชนท่ีร่วมกิจกรรม

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

เด็กและเยาวชนมีองค์ความรู้ใน
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

กองการศึกษา

8 โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมจารีตประเพณี
ท้องถ่ิน

เพ่ือทราบถึงวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน

ร้อยละ 90 ของ
วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

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

เด็ก เยาวชน ประชาชนมีแหล่ง
ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

กองการศึกษา

9 โครงการปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญจิตภาวนา เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได้เห็นคุณค่าของตนเองและมี
วินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพุทธศาสนา  ให้มี
คุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ร้อยละ 80 ของเด็ก 
เยาวชน ประชาชนเข้า
ร่วมปฏิบัติธรรม

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ

สามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพุทธศาสนาเป็นผู้มีคุณธรรม
 จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์
น้าธรรมะมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน

กองการศึกษา

10 โครงการมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทยของ ศพด. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจ
ในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
ได้อย่างถูกต้อง

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนประพฤติปฏิบัติ
ตนตามมารยาทไทยได้
อย่างถูกต้อง

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

นักเรียนมีกิริยามารยาทดี
เหมาะสม มีความรู้ด้านมารยาท
และเอกลักษณ์ไทยท่ีถูกต้อง

กองการศึกษา/

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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11 โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน ให้คงอยู่สืบไป

ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรม
ไทญ้อจ้านวน 1 แห่ง

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 แห่ง มีสถานท่ี ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้เข้า
ไปศึกษาและเป็นสถานท่ีศึกษาดู
งานของหน่วยงานต่างๆ

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุขภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีดี

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

1 โครงการจัดเวทีมหกรรมสร้างสุขภาพของประชาชน
ต้าบลท่าขอนยาง

เพ่ือจัดเวทีให้ประชาชนน้าเสนอ
แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพดี
วิถีชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียงและการ
พ่ึงตนเองด้านสุขภาพ

15ชุมชนจัดเวทีร่วม
น้าเสนอผลงานและ
กิจกรรมของชุมชน

40,000 40,000 150,000 150,000 150,000 15 
หมู่บ้าน

ชุมชนมีกิจกรรมน้าเสนอการ
ส่งเสริมการสร้างสุขภาพดีมีสุข
ตามวิถีชุมชน

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือให้สุนัขและแมวได้รับวัคชีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

15 ชุมชน 200,000 85,000 53,500 53,500 53,500 สุนัข
และแมว
1700

ในพ้ืนท่ีต้าบลท่าขอนยางไม่มี
โรคพิษสุนัขบ้าท้ังในคนและใน
สัตว์

กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการส่งเสริมชุมชนให้มีการออกก้าลังกายเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีกิจกรรมการ
ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 3 วัน

150 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปชก.
ร้อยละ 

80

ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออก
ก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3
 วัน

กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยฟ้ืนฟู
สุขภาพผู้ป่วยโรคเร้ือรังและผู้พิการ

เพ่ือให้แพทย์แผนไทยเป็นท่ีรู้จัก 1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 15 
หมู่บ้าน

ประชาชนมีทางเลือกในการ
รักษาเพ่ิมข้ึน

กอง
สาธารณสุขฯ

5 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ประชาชนได้รับบริการด้าน
สุขภาพทุกถ้วนหน้า

1  โครงการ พ.ศ. 2566 400,000 400,000 400,000 400,000 15 
หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับบริการด้าน
สุขภาพทุกคน

กอง
สาธารณสุขฯ

6 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน เพ่ือการจัดบริการงาน
สาธารณสุขมูลฐานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน(อส
ม.)ๆ

1 โครงการ 250,000 250,000 150,000 150,000 150,000 15 
หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับบริการด้าน
สุขภาพทุกคน

กอง
สาธารณสุขฯ

7 โครงการจัดต้ังสถานบริการสาธารณสุข เพ่ือให้การบริการด้าน
สาธารณสุขแก่ประชาชน

1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 15 
หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับบริการด้าน
สุขภาพอย่างท่ัวถึงและได้
มาตรฐาน

กอง
สาธารณสุขฯ

8 อุดหนุนโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข เพ่ือด้าเนินโครงการด้าน
สาธารณสุขตามแนวพระราชด้าริ

หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า
3 โครงการ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 15 
หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับการดูแลส่ง
เสริมสุขภาพด้านสาธารณสุข
ตามแนวพระราชด้าริ ไม่เกิดโรค
ระบาดท่ีร้ายแรง

กอง
สาธารณสุขฯ

9 โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันการต้ังครรภ์ก่อน
วัยอันควร

เพ่ือให้ประชาชนรู้การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์

เยาวชนอายุ12-15ปี
จ้านวน100คน

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 100 คน เยาวชนได้รับความรู้และมี
ทักษะป้องกันตัวเอง

กอง
สาธารณสุขฯ

10 โครงการเฝ้าระวังการเล่นเกมส์ไม่เหมาะสม เฝ้าระวังไม่ให้ชุมชนไปเล่นเกมส์
ไม่เหมาะสมกับเวลา

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ

เด็ก  เยาวชน  ประชาชนไม่ให้
ติดเกมส์

ส้านักปลัดฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ท่ี : 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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11 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เพ่ือให้สุขภาพของมารดาและ
ทารกมีสุขภาพท่ีดี

ร้อยละ 60 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1
โครงการ

มารดาและทารกได้รับการเอาใจ
ใส่ในบริการของรัฐ

กอง
สาธารณสุขฯ

12 โครงการเย่ียมบ้านหลังคลอด เพ่ือให้สุขภาพของมารดาหลัง
คลอดได้รับการดูแลท้ังร่างกาย
และจิตใจ

ทุกคน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1
โครงการ

หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลท้ัง
ด้านสุขภาพและจิตใจ

กอง
สาธารณสุขฯ

13 โครงการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ เพ่ือให้ทารกมีสุขภาพท่ีแข็งแรง
และเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของ
ชาติ

ร้อยละ 60 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1
โครงการ

เด็กมีคุณภาพท้ังร่างกายและจิตใจ กอง
สาธารณสุขฯ

14 โครงการทันตสาธารณสุขแม่และเด็ก เพ่ือให้แม่และเด็กมีสุขภาพปาก
และฟันท่ีดี

ร้อยละ 60 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1
โครงการ

แม่และเด็กมีสุขภาพท่ีดี กอง
สาธารณสุขฯ

15 โครงการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาส
เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่าง
ท่ัวถึง

ทุกคน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 15 หมู่ ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง

กอง
สาธารณสุขฯ

16 โครงการรณรงค์สร้างจิตส้านึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เพ่ือสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

2  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 2 
โครงการ

ประชาชนตระหนักถึง
ความส้าคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

กอง
สาธารณสุขฯ

17 โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม (อถล.) รุ่นท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1  รุ่น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 รุ่น ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมได้รับการคุ้มครอง

กอง
สาธารณสุขฯ

18 โครงการชุมชนน่าอยู่ เพ่ือให้มีการดูแลรักษาความ
สะอาดและสวยงามในชุมชน

15ชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามใน
หมู่บ้าน

กอง
สาธารณสุขฯ

19 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาความสะอาดท่ี
สาธารณะ

กิจกรรมท้าความสะอาดสถานท่ี
ราชการ สวนสาธารณะ

เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 15 หมู่ ประชาชนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามใน
หมู่บ้าน

กอง
สาธารณสุขฯ

20 โครงการจัดซ้ือภาชนะรองรับมูลฝอย เพ่ือรวบรวมขยะให้ถูก
สุขลักษณะและป้องการเช้ือโรค

150  ถัง/ปี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 15 
หมู่บ้าน

มีถังขยะรองรับปริมาณขยะ
เพียงพอ

กอง
สาธารณสุขฯ

21 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ลดปริมาณขยะและน้าขยะมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ทางชีวภาพ

1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 15 
หมู่บ้าน

ให้ประชาชนมีการบริหารการ
ก้าจัดขยะได้ด้วยตัวเองอย่างถูกวิธี

กอง
สาธารณสุขฯ

22 โครงการควบคุมสถานประกอบการ อาคารหอพักให้มีการ
บ้าบัดน้้าเสียให้ได้มาตรฐาน

เพ่ือลดปริมาณน้้าเสียในชุมชน โรงงาน/หอพัก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง ลดปริมาณน้้าเสียก่อนปล่อยลงสู่
บ่อบ้าบัดน้้าเสียรวม

กอง
สาธารณสุขฯ

23 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้้าเสียและบ้าบัดน้้าเสีย
ชุมชน

เพ่ือบ้าบัดน้้าเสียภายในชุมชน 1  โครงการ 7,000,000 - 7,000,000 - 7,000,000 1 แห่ง เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าเสียในชุมชน กอง
สาธารณสุขฯ
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24 โครงการจัดหาสถานท่ีท้ิงหรือก้าจัดขยะ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีก้าจัดขยะ 1 แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 แห่ง เพ่ือแก้ไขปัญหาสถานท่ีก้าจัด
ขยะและลดภาระค่าใช้จ่ายของ
เทศบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

25 โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ เพ่ือให้การก้าจัดขยะให้เป็น
ระบบไม่เกิดปัญหากับประชาชน

15 ชุมชน 1,450,800 - 1,450,800 1,450,800 1,450,800 15ชุมชน ชุมชนสะอาดหน้าอยู่ไม่เกิดขยะ
มูลฝอยเป็นพิษ

กอง
สาธารณสุขฯ

26 โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้าเสีย (ระบบ DHS) เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ท่ี
ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้า
เสีย 
ระบบ DHS
จ้านวน 3 จุด

25,000,000 - 25,000,000 - 12,000,000 3 จุด ไม่มีน้้าเสียใหลลงสู่ม่น้้าชีและ
แหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

กอง
สาธารณสุขฯ

27 แก้ไขปัญหาน้้าเสียจากโรงงานน้้าแข็ง ม.15 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ท่ี
ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้้าในการอุปโภค-
บริโภคท่ีปลอดภัย

กอง
สาธารณสุขฯ

28 โครงการก้าจัดขยะ มูลฝอยและน้้าเสียในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้คัดแยกขยะ
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

15ชุมชน 500,000 500,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ชุมชนสะอาดสวยงาม 
ประชาชนมีจิตส้านึกรัก
ส่ิงแวดล้อมและมีการคัดแยก
ขยะจากครัวเรือน

กอง
สาธารณสุขฯ

29 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองโภชนาการให้แก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับโภชนาการท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คัน ประชาชนมีความรู้เกียวกับ
โภชนาการและมีสุขขภาพท่ีดีข้ึน

กอง
สาธารณสุขฯ

30 โครงการถนนเทศบาลสีเขียว เพ่ือให้ทุกชุมชนเป็นชุมชนน่าอยู่ 15ชุมชน 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 15ชุมชน ชุมชนมีความสวยงามและน่าอยู่
ข้ึน

กอง
สาธารณสุขฯ

31 โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการสถานประกอบอาหาร เพ่ือให้ผู้ประกอบการร้าน
อาหารมีความรู้และพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลอาหาร

จ้านวน 150 ร้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ผู้บริโภคได้บริโภคอาหาร
ปลอดภัยและร้านจ้าหน่าย
อาหารปรับปรุงได้ถูกหลัก
สุขาภิบาลอาหาร

กอง
สาธารณสุขฯ

32 โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านเสริมสวยแต่งผม เพ่ือให้ผู้ประกอบการร้านเสริม
สวยแต่งผมมีความรู้จัดระบบ
สุขาภิบาลร้านได้ถูกหลักวิชาการ

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ผู้บริโภคได้รับการบริการท่ี
ปลอดภัยจากการใช้วัสดุการ
ดูแลตกแต่งเสริมสวย

กอง
สาธารณสุขฯ

33 อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือจ้ดให้มีอาสาสมัครเฝ้าระวัง
การตรวจอาหารสารพิษตกค้าง
จากอาหารท่ีน้ามาปรุงจ้าหน่าย

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง อาสาสมัครคุ้มครองเฝ้าระวัง
การบริโภคออกตรวจเฝ้าระวัง
การจ้าหน่ายสินค้าให้ได้ตาม
มาตรฐาน

กอง
สาธารณสุขฯ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

34 โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก เพ่ือส่งเสริมให้อาสาสมัคร
ท้องถ่ินมีความรู้และสร้าง
เครือข่ายจิตอาสาดูแลรักษา
ความสะอาดในหมู่บ้านตนเอง

15 หมู่บ้าน  
4 โรงเรียน

50,000          50,000          50,000                    50,000           50,000 1 คร้ัง เทศบาลมีเครือข่ายจิตอาสาดูแล
รักษาความสะอาดในชุมชนและ
ในโรงเรียน

กอง
สาธารณสุขฯ

35 โครงการก่อสร้างถังขยะแบบตะแกรงกรงเหล็กขนาดใหญ่
ส้าหรับรองรับขยะชุมชน หมู่ท่ี 3

เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน ก่อสร้างถังขยะแบบ
ตะแกรงกรงเหล็ก
ขนาดกว้าง  3 ม. 
ยาว 4 ม.

- - - 200,000 - 1 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ีส้ารับท้ิงขยะ
ชุมชนมีความสะอาดสวยงาม

กอง
สาธารณสุข/

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างบ่อขยะภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน จ้านวน 1 แห่ง - - - 500,000 -  1 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ีส้ารับท้ิงขยะ
ชุมชนมีความสะอาดสวยงาม

กอง
สาธารณสุข/

กองช่าง

37 โครงการบ้าบัดน้้าเสียโดยใช้กังหันลมชัยพัฒนา เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าเสีย
ประชาชนมีน้้าใช้ท่ีปลอดภัยไม่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จ้านวน 1 จุด - - - 60,000 -  1 
เคร่ือง

ไม่มีน้้าเสียใหลลงสู่ม่น้้าชีและ
แหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

กอง
สาธารณสุขฯ

38 โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ เพ่ือให้ความรู้และคัดกรองโรค
เบ้ืองต้นให้แก่ผู้สูงอายุในต้าบล
ท่าขอนยาง

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต้าบลท่าขอนยางท้ัง 
15 หมู่บ้าน

100,000 100,000 - 100,000 100,000 15 
หมู่บ้าน

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่
ด้านสุขภาพ รู้เท่าทันโรคภัยเพ่ือ
การป้องกันท่ีถูกวิธี

กอง
สาธารณสุขฯ

39 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและระงับโรคติดต่อ เพ่ือป้องกันควบคุมและเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)

ด้าเนินการเฝ้าระวัง
ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ ท้ัง 15 
หมู่บ้าน

100,000 100,000 - 100,000 100,000 15 
หมู่บ้าน

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่
ด้านสุขภาพ รู้เท่าทันโรคภัยเพ่ือ
การป้องกันท่ีถูกวิธี

กอง
สาธารณสุขฯ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุขภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีดี

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

1  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

เพ่ือให้องค์กรภาคประชาชนมี
ความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมท้ัง
การพัฒนาและทางการเมือง

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
และมีบทบาทในการเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาท้องถ่ิน

ส้านักปลัดฯ

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการวิจัยชุมชน เพ่ือศึกษาวิจัยชุมชนอย่างมี
ระบบและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง

1 ด้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการบริหารงานของ
เทศบาล

ส้านักปลัดฯ

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดท้าแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือให้การจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินถูกต้องตามระเบียบฯ 
กฎหมาย

1  คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง

ส้านักปลัดฯ

4 โครงการประชุมประชาคมท้องถ่ินเพ่ือจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน

เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ตามระเบียบฯ กฎหมาย
ก้าหนด

1  คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
และ  มีบทบาทในการวางแผน
พัฒนาท้องถ่ินของตนเอง

ส้านักปลัดฯ

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนต้าบลท่าขอน
ยาง

เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาท้องถ่ิน

1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
และมีบทบาทในการวางแผน
แก้ไขปัญหา

ส้านักปลัดฯ

6 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯและปกป้องสถาบัน
ของชาติ

เพ่ือเทิดพระเกียรติพระ
เจ้าอยู่หัวฯ และปกป้องสถาบัน
ส้าคัญของชาติ

1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 คร้ัง ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วม
แสดงออกถึงความจงรักภักดี

ส้านักปลัดฯ

7 โครงการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้น้าชุมชน และ
ประชาชน

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ผู้น้าชุมชน และประชาชนมี
ความรู้และเข้าใจกระบวนการ
ประชาธิปไตยและ

ส้านักปลัดฯ

8 โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาและดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท้างานของพนักงานและฝ่าย
การเมือง

1  คร้ัง 200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 1 คร้ัง มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
เพ่ิมมากข้ึน

ส้านักปลัดฯ

9 โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในและนอก สนง. เทศบาล เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อม
บริเวณท่ีท้าการให้น่าอยู่

1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ มีความสวยงามและน่าอยู่
ส้าหรับพนักงานและประชาชนผู้
มารับบริการ

ส้านักปลัดฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ท่ี : 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและพัฒนาองค์กร

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

10 โครงการก่อสร้างโรงซ่อมบ้ารุงเคร่ืองจักรกลและจัดหาพัสดุ เพ่ือเป็นสถานท่ีเก็บและซ่อม
บ้ารุงเคร่ืองจักรกลของเทศบาล

1  แห่ง 500,000 500,000 - - 1 แห่ง มีสถานท่ีซ่อมบ้ารุงรักษาพัสดุ
ครุภัณฑ์อย่างมีมาตรฐาน

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างอาคารส้านักงานเทศบาล
ต้าบลท่าขอนยางหลังใหม่

เพ่ืออ้านวยความสะดวกด้านการ
ให้บริการแก่ประชาชน

ตามแบบแปลนเทศบาล 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 หลัง ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว

ส้านักปลัดฯ

12 โครงการต่อเติมอาคารส้านักงานเทศบาล เพ่ืออ้านวยความสะดวกด้านการ
ให้บริการแก่ประชาชน

1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว

ส้านักปลัดฯ

13 โครงการส้ารวจและรังวัดสอบแนวเขตท่ีสาธารณะ
ท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
ในพ้ืนท่ีต้าบลท่าขอนยาง 15 หมู่บ้าน

เพ่ือดูแลรักษาและป้องกันการ
บุกรุกท่ีดินของรัฐ

ด้าเนินการส้ารวจและ
รังวัดสอบแนวเขต พ้ืนท่ี
พิพาท ท้ัง 15 หมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พ้ืนท่ี
พิบาท
ในเขต
ต้าบล

ป้องกันการบุกรุกท่ีดินของรัฐ ส้านักปลัดฯ

14 โครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ส้านักงาน
เทศบาลต้าบลท่าขอนยาง

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีประชุมอบรม
และจัดกิจกรรมของหน่วยงาน

ก่อสร้างหอประชุม
อเนกประสงค์

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง มีห้องประชุมของหน่วยงาน
ราชการ/เอกชนและประชาชน
สามารถจัดกิกรรมต่างๆได้

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณส้านักงานเทศบาล เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีประชุมอบรม
และจัดกิจกรรมของหน่วยงาน

1 แห่ง - - 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง หน่วยงานราชการ/เอกชนและ
ประชาชนสามารถจัดกิกรรม
ต่างๆได้

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างอาคารงานงานป้องฯ อาคาร อปพร. 
เทศบาล

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการ

1  แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
เพ่ิมมากข้ึน

ส้านักปลัดฯ

17 โครงการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาคารพานิชย์โดยประกวด
ราคาจากกรมธนารักษ์

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการ

1  แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 แห่ง มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
เพ่ิมมากข้ึน

ส้านักปลัดฯ

17 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ประสานการจัดซ้ือจัดจ้าง
ระดับอ้าเภอ

เป็นสถานท่ีกลางในการจัดซ้ือจัด
จ้างของ อปท.ระดับอ้าเภอ

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 2 โครงการ เป็นศูนย์กลางจัดซ้ือจัดจ้างท่ี
เป็นกลางโปร่งใส เป็นธรรม

ส้านักปลัดฯ

18 โครงการฝึกอบรมด้านวินัยจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ 1 รุ่น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 รุ่น ประชาชนขับข่ีได้ถูกต้องตามกฎ ส้านักปลัดฯ

19 โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาเทศบาล เพ่ือให้มีห้องประชุมท่ีมี
มาตรฐานและรองรับผู้เข้าร่วม
ประชุมได้มากข้ึน

ตามแบบแปลนเทศบาล 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง มีห้องประชุมท่ีได้มาตรฐานและ
สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุม
ได้มากข้ึน

ส้านักปลัด
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

20 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ืออุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 
โดยการรวบรวมปัญหาต่างๆ
ของประชาชนไว้ ณ จุดเดียว ท้า
ให้ง่ายต่อการสอบถามและ
ติดตามข้อมูลของประชาชนและ
หน่วยงาน

ส้านักปลัด

21 โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล
/ส.ส./ส.ว./สจ.

เพ่ือด้าเนินการเลือกต้ังให้มี
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
/ส.ส./ส.ว./สจ.

จัดการเลือกต้ังให้มี
สมาชิกสภาเทศบาล
และผู้บริหารท้องถ่ิน

- - 300,000 300,000 300,000 1 คร้ัง มีสมาชิกสภาเทศบาลและ
ผู้บริหารท้องถ่ินท่ีมาจากการ
เลือกต้ังของประชาชน

ส้านักปลัด

22 โครงการจัดท้าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินพร้อมท้า
แผนท่ีแม่บทและส้ารวจข้อมูลภาคสนาม

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีของเทศบาลต้าบล
ท่าขอนยางและเป็นไปตาม
ระเบียบ กฏหมาย

1 โครงการ . - 500,000 100,000 100,000 1โครงการ เทศบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้
ตามเป้าหมาย และมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน

กองคลัง/

23 โครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานให้แก่บุคลากรกองคลัง

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากร กองคลัง

. - 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในสายงานของตัวเองมากข้ึน

กองคลัง

- 90 -



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

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 (อปพร.)

เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการการรักษาความ
ปลอดภัยของชุมชน

1 คร้ัง 150,000 150,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง เพ่ิมช่องทางในการรักษาความ
ปลอดภัย ชุมชนมีความปลอด
ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส้านักปลัดฯ

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิและหน้าท่ี
แก่ประชาชน

เพ่ือทราบข่าวความเคล่ือนไหว
เหตุการณ์ปัจจุบัน

1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ปัจจุบัน

ส้านักปลัดฯ

3 โครงการจัดต้ังจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาล
ส้าคัญต่างๆ

เพ่ือให้บริการประชาชนและ
อ้านวยความปลอดภัย

2 คร้ัง 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 2 คร้ัง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการสาธารณะ

ส้านักปลัดฯ

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์  อปพร.ประจ้าต้าบล เพ่ือสร้างขวัญและก้าลังใจให้กับ
อปพร.

1 ชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ชุด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ส้านักปลัดฯ

5 โครงการจัดระเบียบการจ้าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ

เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในการจ้าหน่ายสินค้าในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ

1 โครงการ 300,000 300,000 20,000 20,000 20,000 1โครงการ การจ้าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ส้านักปลัดฯ

6 โครงการฝึกอบรมอาสาจราจรประจ้าหมู่บ้าน เพ่ืออ้านวยความปลอดภัยให้กับ
ประชาชน

1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง เพ่ิมช่องทางในการรักษาความ
ปลอดภัย ชุมชนมีความปลอด
ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส้านักปลัดฯ

7 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1 รุ่น 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 1 รุ่น การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมีปะสิทธิภาพมากข้ึน

ส้านักปลัดฯ

8 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน เพ่ือสร้างความรักสามัคคีในสังคม 1 รุ่น 100,000 100,000 10,000 10,000 10,000 1 รุ่น เพ่ือสร้างความรักสามัคคีในสังคม ส้านักปลัดฯ

9 โครงการบ้าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เฝ้าระวังไม่ให้ชุมชนไปยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด

1 โครงการ 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 1 คร้ัง เด็ก  เยาวชน  ประชาชนไม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด

ส้านักปลัดฯ

10 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือให้ประชาชนรู้การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

1 โครงการ 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ เด็กและเยาวชน  ประชาชน
ตระหนักและไม่ยุ่งเก่ียวกับยา
เสพติด

ส้านักปลัดฯ

11 โครงการฝึกอาชีพส้าหรับผู้ผ่านการบ้าบัดยาเสพติด เพ่ือให้มีอาชีพเสริมไม่กลับไปพ่ึง
ยาเสพติด

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ปัญหายาเสพติดลดน้อยลงใน
ชุมชน

ส้านักปลัดฯ

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ท่ี : 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและพัฒนาองค์กร
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

12 โครงการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดยาเสพติด เฝ้าระวังไม่ให้ชุมชนไปยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง เด็ก  เยาวชน  ประชาชนไม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด

ส้านักปลัดฯ

13 โครงการจัดต้ังหน่วยกู้ชีพกู้ภัยและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจ้าต้าบล

เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ชุด ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
ได้ทันท่วงที

ส้านักปลัดฯ

14 โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV 
System) ภายในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต้าบลท่าขอนนยาง

เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกัน
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

จ้านวน 50 จุด 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 50 จุด ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินและได้รับ
ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ส้านักปลัดฯ

15 โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV 
System) บ้านท่าขอนยาง หมู่ 1-4 และ 11

เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกัน
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System)จ้านวน
 100 จุด

4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 100 จุด ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินและได้รับ
ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ส้านักปลัด/
กองช่าง

16 โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV 
System)  ในพ้ืนท่ี บ้านกุดร่อง หมู่ท่ี 5

เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกัน
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดกล้องวงจรปิด 
(CCTV) จ้านวน 10 จุด

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000  10 จุด ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินและได้รับ
ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ส้านักปลัด/
กองช่าง

17 โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV 
System)  ในพ้ืนท่ี บ้านวังหว้า หมู่ท่ี 6

เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกัน
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดกล้องวงจรปิด 
(CCTV) จ้านวน 10 จุด

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000  10 จุด ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินและได้รับ
ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ส้านักปลัด/
กองช่าง

18 โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV 
System)  ในพ้ืนท่ี บ้านดอนยม หมู่ท่ี 7

เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกัน
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดกล้องวงจรปิด 
(CCTV) จ้านวน 10 จุด

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000  10 จุด ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินและได้รับ
ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ส้านักปลัด/
กองช่าง

19 โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV 
System)  ในพ้ืนท่ี บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ท่ี 8, 13

เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกัน
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดกล้องวงจรปิด 
(CCTV) จ้านวน 20 จุด

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 20 จุด ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินและได้รับ
ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ส้านักปลัด/
กองช่าง

20 โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV 
System)  ในพ้ืนท่ี บ้านหัวขัว หมู่ท่ี 9,15

เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกัน
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดกล้องวงจรปิด 
(CCTV) จ้านวน 20 จุด

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 20 จุด ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินและได้รับ
ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ส้านักปลัด/
กองช่าง

21 โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV 
System)  ในพ้ืนท่ี บ้านใคร่นุ่น หมู่ท่ี 10, 14

เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกัน
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดกล้องวงจรปิด 
(CCTV) จ้านวน 20 จุด

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 20 จุด ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินและได้รับ
ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ส้านักปลัด/
กองช่าง

22 โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV 
System)  ในพ้ืนท่ี บ้านดอนสวน หมู่ท่ี 12

เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกัน
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดกล้องวงจรปิด 
(CCTV) จ้านวน 10 จุด

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000  10 จุด ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินและได้รับ
ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ส้านักปลัด/
กองช่าง
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แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : เพ่ิมศักยภาพด้านการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง ท่ี : 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2566 พ.ศ.2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการก่อสร้างถนนเฉลิมพระ

เกียรติโดยการบูรณะปรับปรุงถนน
สายทางบ้านท่าขอนยาง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2202

เพ่ือก่อสร้างเป็นถนน
เฉลิมพระเกียรติและ
แก้ไขปัญหาจราจร
บนท้องถนนสายบ้าน
ท่าขอนยาง 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ถนน
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 
2202พร้อมแก้ไข
ปัญหา
น้้าท่วมขังบนท้องถนน

ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก
คอนกรีต (AC) 6 ช่องจราจร 
กว้าง 28 เมตร
ยาว 2,045 เมตร
หนา 0.75 เมตร

65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 ถนนเฉลิมพระ
เกียรติ
1 สาย

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมีถนนเฉลิมพระ
เกียรติท่ีสะอาดสวยงามมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสามารถ
แก้ปัญหาน้้าท่วมขังบน
ท้องถนนได้

กองช่าง

                                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลท่าขอนยาง  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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2 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติบริเวณศาลปู่ตา
คุณส้าราญและอาคารแสดง
พิพิธภัณฑ์เมืองท่าขอนยาง

1. เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก
2. เพ่ือเชิญชวนให้ทุก
ภาคส่วนร่วมประสาน
พลังความสามัคคีโดย
การรวมพลังจิตอาสา 
ร่วมแรงร่วมใจกันท้า
ประโยชน์เพ่ือสังคม
3. เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีสถานท่ีส้าหรับท้า
กิจกรรมพักผ่อน
หย่อนใจ และออก
ก้าลังกาย

สวนสาธารณะ พ้ืนท่ี 2.95 ไร่ 
และ 1.8 ไร่

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 สวนสาธารณะ
เฉลิมพระ
เกียรติ 1 แห่ง
และ
อาคารแสดง
พิพิธภัณฑ์
เมืองท่าขอน
ยาง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมีถนนเฉลิมพระ
เกียรติท่ีสะอาดสวยงามมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสามารถ
แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองช่าง

3 โครงการติดต้ังระบบกระจายเสียงไร้
สายในพ้ืน
ต้าบลท่าขอนยาง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

4 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ
สนามกีฬาท่าขอนยาง

เพ่ือ ให้ประชาชนได้มี
สวนสาธารณะและ
สนามกีฬาสาธารณะ
ประโยชน์ส้าหรับท้า
กิจกรรมพักผ่อน
หย่อนใจ และออก
ก้าลังกาย

สวนสาธารณะ พ้ืนท่ี 
20 ไร่ บริเวณโคกน้อย 
บ้านท่าขอนยางหมู่ท่ี 4

130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000 1 แห่ง ประชาชนมี
สวนสาธารณะและสนาม
กีฬาสาธารณะประโยชน์
ส้าหรับท้ากิจกรรมพักผ่อน
หย่อนใจ และออกก้าลัง
กาย

กองช่าง
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แบบ ผ. 03

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

1 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ชุดดับเพลิงในอาคาร  ประกอบด้วย 
๑.๑ เส้ือ และกางเกง ท้าจากใยสังเคราะห์
รวมไม่น้อยกว่า ๓ ช้ัน ประกอบด้วย 
ช้ันนอก เป็นผ้า FR – COTTON เคลือบ
น้้ายากันไฟ ช้ันกลางเป็นผ้าร่มซับน้้าได้
อย่างดี ช้ันในเป็นผ้าบุนวมกันความร้อน
๑.๒ หมวกดับเพลิง สมอ. ตัวหมวกเป็นไฟ
เบอร์กลาส ซ่ึงสามารถทนความร้อนได้สูง 
กระจังหน้าท้าจากโพลีคาร์บอเนต
๑.๓ ผ้าคลุมศีรษะ เป็นผ้าสองช้ัน ช้ันใน
เป็นแบบนุ่มพิเศษ
๑.๔ ถุงมือช้ันนอกไม่ติดไฟ กันความร้อน 
ช้ันกลางกันไอความร้อนและเช้ือโรค
๑.๕ รองเท้า ผิวภายนอกเป็นยาง
สังเคราะห์กันสารเคมี กันความร้อน กัน
น้้ามัน และไม่ติดไฟ พ้ืนรองเท้าเสริมเหล็ก

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ส้านักปลัด

2 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เคร่ืองช่วยหายใจแบบ SCBA 
ประกอบด้วย ชุดสะพายหลัง มาตรวัด
แรงดัน หน้ากากป้องกันสารพิษแบบ
เต็มหน้า ถังอากาศบรรจุอากาศ ก้าลัง
ดัน 300 บาร์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส้านักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

เทศบาลต าบลท่าขอนยาง  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

3 แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ถังพ่นยาสะพายหลัง จ านวน 2 เคร่ือง
เคร่ืองพ่นยาแบบใช้แบตเตอร่ี จ้านวน 2 
เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
-ขนาดความจุแบตเตอร่ี 12V/8AH
-ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  16  ลิตร
-ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

4,000 4,000 - - กอง
การเกษตร

4 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร กังหันตีน้ าแบบโซล่าเซลล์ 
จ้านวน 8 ตัว
มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 350วัตต์ ใบพัดไม่
น้อยกว่า 4 ใบ 
แผงโซล่าเซลล์ไม่ต้่ากว่า 385 วัตต์ มีทุ่น
ไม่น้อยกว่า 3 ตัว

235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 กอง
สาธารณสุขฯ

5 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ช้ันวางกระเป๋าและเคร่ืองนอนส้าหรับ
เด็ก
 ขนาด ๑๕๐x๔๐x๘๐ ซม. จ้านวน 10 
ชุด

40,000 40,000 - - 40,000 กองการศึกษา

6 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ช้ันวางรองเท้า ส้าหรับวางรองเท้า 
 ขนาด 154x30x30 ซม. จ้านวน 10 ชุด
 จ้านวน 5 ชุด

5,000 5,000 - - 5,000 กองการศึกษา
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

7 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
smart TV
ขนาด 32 น้ิวระดับความละเอียดจอ
จอภาพ 1366 x 768 พิกเซล จ้านวน 2 
เคร่ือง

13,400 13,400 - - 13,400 กองการศึกษา

8 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบ
แขวน ขนาด 24000 บีทียู จ้านวน
 6 เคร่ือง ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลท่าขอนยาง

64,800 - 64,800 - 64,800 กองการศึกษา

9 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือชุดโต๊ะเก้าอ้ี ส าหรับโรงอาหาร 
ศพด. ขนาดโต๊ะ ๖๐x๑๒๐x๕๐ ซม. 
ขนาดเก้าอ้ี ๓๐x๑๒๐x๓๐ ซม. 
จ้านวน ๑๐ ชุด

39,000 39,000 39,000 - - กองการศึกษา

10 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือช้ันไม้ ส้าหรับวางกระเป๋าและท่ี
นอนเด็ก จ้านวนช่อง ๑๐ ช่อง ขนาด 
๑๕๐x๔๐x๘๐  ซม.  จ้านวน ๑๕ หลัง

39,000 39,000 39,000 - - กองการศึกษา

11 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ช้ันอเนกประสงค์ วางเคร่ืองเคร่ืองพิมพ์
 ส้าหรับงานส้านักงาน 55X39X66 ซม. 
จ้านวน 2 ชุด

4,000 4,000

12 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี  2 เคร่ือง 

30,000 30,000 กองการศึกษา
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

13 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
ส้าหรับงานส้านักงาน 
2 เคร่ือง

34,000 34,000 - - กองการศึกษา

14 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

ถ่านชาร์จ พร้อมแท่นชาร์จ
- ขนาด AA จ้านวน 2 ชุด
- ขนาดAAA จ้านวน 2 ชุด

2,000 2,000 กองการศึกษา

15 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 
6000 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่
ต้่ากว่า 170 กิโลวัตน์ แบบอัดท้าย
จ้านวน  6  คัน(รายละเอียดตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563 )

4,800,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 กอง
สาธารณสุขฯ

16 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจัดซ้ือ รถบรรทุก (ดีเซล) 
จ้านวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,000 ซีซี 
แบบดับเบ้ิลแค็บ ขับเคล่ือน 2 ล้อ
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี2563 )

729,000 - - - - กองการศึกษา

17 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี
 หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต้่ากว่า 170 กิโลวัตต์ จุน้้าได้
ไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร

- - 3,20,000 - - ส้านักปลัด
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

18 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจัดซ้ือรถดับเพลิงพร้อม
กระเช้ากู้ภัย 
ชนิด 6 ล้อ ก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต้่ากว่า 240 แรงม้า
บรรจุน้้าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
บรรจุโฟมได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 ส้านักปลัด

19 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจัดซ้ือ รถตักหน้า-ขุดหลัง
ขับเคล่ือน 2 ล้อ เคร่ืองยนต์ไม่น้อย
กว่า 75 แรงม้าบุ้งก๋ีตักมีขนาดไม่น้อย
กว่า 0.90 ลบ.ม. ความเร็วในการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 30กม./ชม.

- 3,90,000 - 3,90,000 3,90,000 ส้านักปลัด

20 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจัดซ้ือ รถบรรทุก (ดีเซล) 
จ้านวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,000 ซีซี 
แบบดับเบ้ิลแค็บ ขับเคล่ือน 2 ล้อ
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ปี 2561)

- - 729,000 - - ส้านักปลัด

21 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือจัดซ้ือพัดลมไอน้ า จ้านวน 4 ตัว 50,000 - 50,000 50,000 ส้านักปลัด
22 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีบุนวม 

จ้านวน 50 ตัว
25,000 25,000 - - - ส้านักปลัด

23 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์
แบบพับคร่ึง ขนาด 180x75x74 
จ้านวน 20 ตัว

50,000 50,000 - - ส้านักปลัด
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

24 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถน่ังตัดหญ้าพร้อมน่ังตัดหญ้า
กวาดถนนเก็บฝุ่น ดูขยะในท่ีแคบ
เคร่ือง 23 แรงม้า

- - 1,982,175 - 1,982,175 ส้านักปลัด
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  ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
การติดตามและประเมนิผลการติดตามและประเมนิผล  

 การติดตามประเมินเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่าน
มาซึ่งผลจากการติดตามประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่จะได้เป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการ
บริหารงานในอนาคตโดยใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

ใช้แบบประเมินตนเองในการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
จะทำการประเมินและรายงาน หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นการประมิน
ผลการตำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ใช้จริงของแต่ละโครงการ แยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อสิ้นสุดงวดงบประมาณ เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และ
นำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิน่ ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

31 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตขังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
3.4 วิสัยทศัน ์
3.5 กลยุทธ์ 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
3.8 แผนงาน 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลการดำเนินโครงการโดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้

งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรมและศึกษาดูงานได้มีการประเมินความสำเร็จ
ของเป้าหมายเชิงคุณภาพ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมและ
ศึกษาดูงานที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
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1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
3. การประมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
5. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12) 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
5.8 โครงการแก้ปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
5.9 งบประมาณมีความความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 
๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติ 
ต่าง ๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

๑. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  ๑.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
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1.1.1 ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน 

โครงการตามแผน โครงการตามเทศบัญญัติ โครงการที่ได้ดำเนินการ 

พัฒนาสี่ปี 61-64 งบประมาณรายจ่าย 2561 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ คิดเป็น จำนวน งบประมาณ คิดเป็น 

โครงการ โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 253 253,045,000 38 11,000,200 15 8 2,035,115 18 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/แผนงานเคหะและชุมชน/ 
แผนงานการพาณิชย์ 

                

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ตามแนวเศรษฐกิจฐานราก 

33 10,120,000 13 752,400 39 6 534,030 18 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/แผนงานสังคมสงเคราะห/์ 
แผนงานการเกษตร 

  
 

        
 

  

3. การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวฒันธรรม 28 4,760,000 18 1,166,200 64 9 377,823 32 

 แผนงานการศึกษา/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    สิ่งแวดล้อม 

43 121,180,000 5 192,000 12 2 147,146 5 

แผนงานสาธารณสุข   
 

        
 

  
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 51 49,745,000 29 1,910,500 57 22 684,800 43 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน                 

รวม 398 438,850,000 103 15,021,300 47 47 3,778,914 12 
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 1.1.2 ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะปี 2562 และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน 

โครงการตามแผน โครงการตามเทศบัญญัติ โครงการที่ได้ดำเนินการ 

พัฒนาท้องถิ่น  
(เฉพาะปี 2562) 

งบประมาณรายจ่าย 2562 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ คิดเป็น จำนวน งบประมาณ คิดเป็น 
โครงการ โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 121 67,573,271 15 6,679,000 12 15 6,595,000 100 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/แผนงานเคหะและชุมชน/ 

แผนงานการพาณิชย์ 
                

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ตามแนวเศรษฐกิจฐานราก 

34 14,946,000 12 778,520 35 7 466,193 58 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/แผนงานสังคมสงเคราะห/์ 
แผนงานการเกษตร 

  
 

        
 

  

3. การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวฒันธรรม 40 6,749,820 13 3,607,430 33 11 3,381,921 85 
แผนงานการศึกษา/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                 
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    สิ่งแวดล้อม 

28 7,345,000 7 781,600 25 6 759,200 86 

แผนงานสาธารณสุข   
 

        
 

  
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและพัฒนาองค์กร 32 2,300,500 11 1,838,000 34 7 1,356,303 64 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน                 

รวม 255 98,914,591 58 13,684,550 23 46 12,558,617 79 
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1.1.3 ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  โครงการตามเทศบัญญัติ โครงการที่ได้ดำเนินการ 
(พ.ศ. 2561 - 2565) งบประมาณรายจ่าย ปี 2563 

จำนวน งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน งบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็น จำนวน งบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็น 

โครงการ โครงการ ร้อยละ 
ของแผน 

โครงการ ร้อยละ 
ของเทศฯ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 58 32,627,240 25 6,878,000 43 13 4,177,000 52 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/แผนงานเคหะ 
และชุมชน/แผนงานการพาณิชย ์

        

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก 

38 16,176,000 13 843,000 34 3 66,493.00 23 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานการเกษตร/แผนงานงบกลาง 

        

3. การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

44 7,453,700 12 1,655,000 27 8 1,346,530 67 

แผนงานการศึกษา/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขมลูฐานและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

33 15,724,300 6 203,500 18 1 35,545 17 

แผนงานสาธารณสุข         
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนา
องค์กร 

37 25,595,000 11 1,029,800 30 7 760,000 64 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

        

รวม 210 97,576,240 67 10,609,300 32 31 8,008,568 46 
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โครงการที่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน ปีงบประมาณรายจ่าย ....... 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามเทศบญัญตัิ 

(บาท) 
งบประมาณเบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการพาณิชย์     
1.1 
1.2 

โครงการ....................................... 
โครงการ....................................... 

................ 
……………. 

................ 
……………. 

  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก     
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานการเกษตร/แผนงานงบกลาง     

2.1 โครงการ....................................... ................ ................ 
2.2 โครงการ....................................... ……………. ……………. 
  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชวีิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรูแ้ละศูนย์กลางวัฒนธรรม     
แผนงานการศึกษา/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ     

3.1 โครงการ....................................... ................ ................ 

3.2 โครงการ....................................... ……………. ……………. 

  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม   

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม     
แผนงานสาธารณสุข     

4.1 โครงการ....................................... ................ ................ 

4.2 โครงการ....................................... ……………. ……………. 

  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุมูลฐานและบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม   

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ีและพัฒนาองค์กร     
แผนงานบริหารงานทัว่ไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน     

5.1 โครงการ....................................... ................ ................ 

5.2 โครงการ....................................... ……………. ……………. 

  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและพัฒนาองค์กร   

 รวมโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม   



- 107 - 
 

   ๑.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
การวัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้

มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

 กำหนดเกณฑค์ะแนนที่ได้จากแบบประเมินมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อยท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย  1.50 - 2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อย 
 ค่าเฉลี่ย  2.50 - 3.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก 
 ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด 

1.2.1 ผลสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยางในภาพรวม ประจำปี 2561 

ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 26.7 32.5 37.8 2.1 0.8 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 0.3 7.7 39.4 33.6 19.0 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  1.1 5.0 39.4 34.1 20.1 
4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ 
   ประชาชนทราบ  

1.3 8.7 38.6 33.1 18.3 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม  2.1 8.2 41.8 28.8 19.0 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  0.3 7.7 44.2 30.7 17.2 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น  

0.8 5.8 41.5 32.8 19.0 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  1.3 7.7 39.2 32.0 19.8 
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 0.8 5.6 42.1 29.9 21.4 

ค่าเฉลี่ยมวลรวม 3.86 9.88 40.44 28.57 17.18 

 
ผลการติดตามและประเมินผลจากผู้เกี่ยวข้อง 
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยางในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้
แบบสอบถาม ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 378 ชุด พบว่าร้อยละของประชาชนที่
พอใจ  ( มากที่สุด ร้อยละ  3.86 )      ( พอใจมาก ร้อยละ 9.88 )    ( พอใจปานกลาง ร้อยละ  
40.44 )   ( พอใจน้อย ร้อยละ  28.57 )   (พอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 17.18)   แสดงวา่ประชาชนพอใจ
ในระดับปานกลางในการทำงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประจำปี 2561 
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ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยางแต่ละด้านของยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2561 

ท่านพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ในแต่ละด้านยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด 

มาก
ที่สุด 

 
มาก ปาน

กลาง 

 
น้อย น้อย

ที่สุด 

1. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 5.3 12.4 39.9 27.2 15.1 
2. ด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนว 
    เศรษฐกจิฐานราก 

5.3 15.1 39.7 25.7 14.3 

3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 3.2 14.8 40.2 27 14.8 
4. ด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   สิ่งแวดล้อม 

5.6 15.6 41 24.6 13.2 

5. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 5.6 16.7 36 28 13.8 

ค่าเฉลี่ยมวลรวม 5.00 14.92 39.36 26.50 14.24 

ผลการติดตามและประเมินผลจากผู้เกี่ยวข้อง 
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยางในแต่ละด้านของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถาม ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง จำนวน 378 ชุด พบว่า 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ในเกณฑ์ พอใจปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 39.9  

ด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจฐานรากอยู่ในเกณฑ์ พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.7 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม อยู่ในเกณฑ์ พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.2 

ด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41 
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 
อยู่ในเกณฑ์ พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36 
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1.2.2 ผลสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยางในภาพรวม ประจำปี 2562 
ความพึงพอใจ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

22.2 42.6 28.7 1.9 4.6 4.24 มาก 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

19.9 40.7 31.5 5.1 2.8 4.30 มาก 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

18.1 44.9 27.8 5.1 20.1 4.32 มาก 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

10.6 54.2 26.9 5.1 3.2 4.36 มาก 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

9.3 45.8 31.5 6.9 4.6 4.50 มากที่สุด 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 

11.6 45.4 31.5 5.1 6.0 4.48 มาก 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

13.0 45.4 30.6 5.1 6.0 4.46 มาก 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

13.4 41.7 31.9 8.3 4.6 4.49 มาก 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

11.6 45.4 33.3 5.1 4.6 4.46 มาก 

รวม 4.40 มาก 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลท่าขอนยางในภาพรวม โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 
 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยางในแต่ละ
ด้านของยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562 

ท่านพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลท่าขอนยางในแต่ละด้าน
ยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 10.2 49.1 24.5 6.9 9.3 3.44 ปานกลาง 
2. ด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนตามแนว    เศรษฐกิจฐานราก 

13.4 42.1 29.2 10.2 5.1 3.49 ปานกลาง 

3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

12 35.6 33.8 11.6 6.9 3.34 ปานกลาง 
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4. ด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อม 

10.6 37 37 12.5 9.3 3.27 ปานกลาง 

5. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและ
พัฒนาองค์กร 

9.7 38.4 29.6 29.6 9.7 3.26 ปานกลาง 

รวม 3.36 ปานกลาง 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม ได้ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลท่าขอนยางแต่ละด้านของยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 3.44 

ด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจฐานรากอยู่ในเกณฑ์ พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.49 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.34 

ด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ ์ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.27 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 
อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.26 

ในภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยางทุก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 

 
 
1.2.3 ผลสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยางในภาพรวม ประจำปี 2563 
โดยมีผลการประเมินตามโครงการฯ ดังนี้ 

ความพึงพอใจ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 
ที่ได้ 

ความหมาย 
(พึงพอใจ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

49.8 24.4 25.3 0.4 - 4.24 มาก 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

32.4 38.7 27.6 1.3 - 4.02 มาก 
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3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

24.9 42.2 29.3 3.6 - 3.88 มาก 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

48.4 34.7 16 0.9 - 4.31 มาก 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

33.3 36 28.9 1.8 - 4.01 มาก 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 

38.7 32.9 23.6 4.0 0.9 4.04 มาก 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

32.4 42.2 24 1.3 0 4.06 มาก 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

35.1 35.6 26.7 2.7 0 4.03 มาก 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

30.7 39.6 28 1.8 0 3.99 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวมตาม แบบท่ี  ๓/2  4.07 มาก 

 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยางในภาพรวม โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.07 
 

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยางในแต่ละด้านของยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563 

ท่านพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลท่าขอนยางในแต่ละด้านยุทธศาสตร์มาก

น้อยเพียงใด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ความ 
หมาย 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 30.2 51.6 16.0 1.3 0.9 4.09 มาก 

2. ด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนตามแนว    เศรษฐกิจฐานราก 

33.8 50.7 15.6 - - 4.18 มาก 

3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

36.9 45.8 16.9 0.4 - 4.19 มาก 

4. ด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อม 

34.2 48.4 12.4 4.0 0.9 4.11 มาก 

5. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนา
องค์กร 

32.4 50.2 14.7 0.9 1.8 4.11 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแบบที่  ๓/๓   4.14 มาก 
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จากตารางแสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม ได้ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลท่าขอนยางแต่ละด้านของยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ในเกณฑ์  มาก  คิดเป็น    
ร้อยละ 4.09 

ด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจฐานรากอยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 4.18 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม อยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 4.19 

ด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์  มาก คิดเป็นร้อยละ 4.11 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 
อยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 4.11 

 ในภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยางทุก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 
 

************************************************************ 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๑  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

  ๑.๑  ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  อันได้แก่  ภัย
แล้ง  วาตะภัย  อุทกภัย  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล
ตำบลท่าขอนยาง  เพ่ือสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที   

  ๑.๒  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่าง ๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิด
โรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   

  ๑.๓  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย 
มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
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การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  ๑.๔  ปัญหายาเสพติดในตำบล  เนื่องจากในพ้ืนตำบลท่าขอนยางมีกลุ่มประชาชนแฝง
เข้ามาทำมาหากินในพ้ืนที่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีมหาวิทยาลัยในเขตพ้ืนที่ตำบลจึงเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ค้ายา
เสพติดที่พยามจะแพร่กระจายยาเสพติดไปยังกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา  จากที่ได้รับรายงานการจับกุมผู้ค้า ผู้
เสพยาเสพติดในพ้ืนที่อำเภอกันทรวิชัยบ่อยครั้ง แนวทางการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที ่ จัดกิจกรรม
รณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบรมให้ความรู้กับประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้รับรู้รับทราบ
ถึงโทษของยาเสพติด จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังยาเสพติดในพ้ืนที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองในการลงพ้ืนที่ค้นหา 
ตรวจสอบ จุดสุ่มเสี่ยง   

   
๒.  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   ๒.๑  ข้อสังเกต   
1. ประชาชนขาดความเอาใจใส่ในการพัฒนาแบบกระบวนการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการ

เข้าร่วมประชาคมในการจัดทำแผนของชุมชนที่ เข้าร่วมน้อยอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้การเสนอปัญหาความจำเป็น
เร่งด่วนไม่ครอบคลุมทุกด้านทุกพ้ืนที่ 

2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายในขั้นตอนกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ที่มีความยุ่งยากซับซอ้น 

3. ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่รับผิดชอบ
ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอาจต้องรอการจัดสรรงบประมาณตามปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน 

4. ข้อจำกัดทางด้านระเบียบกฎหมายที่ไม่ เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้
ปัญหาต่างๆ ไม่ได้รับการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

5. โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ถูกเสนอโดยประชาชน บางโครงการต้องใช้
งบประมาณจำนวนมาก เกินทีเ่ทศบาลจะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้เอง 

6. คณะทำงานที่ลงพ้ืนที่จัดประชาคม ขาดความรู้ความเข้าใจในวิชาการช่าง ทำให้การ 
ถาม-ตอบปัญหา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ทำให้เสียโอกาสในการนำเสนอโครงการเพ่ือ
บรรจุแผน 

7. ขาดบุคลากรในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบงานโดยตรง รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
บางส่วนยังขาดความรู้ความชำนาญและทักษะการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทำให้การดำเนิน
โครงการตามแผนที่กำหนดไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
   ๒.๒  ข้อเสนอแนะ   

1. จำนวนแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ถูกบรรจุไว้จำนวนมาก ซึ่งภายใต้
ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณของเทศบาล จึงไม่สามารถนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ครอบคลุมทุกโครงการ เห็น
ควรบรรจุโครงการพัฒนาโดยคำนึงถึงศักยภาพและสถานะการคลังขององค์กร 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทความสำคัญในการเข้าร่วมกระบวนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเข้าร่วมประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เพ่ือนำเสนอข้อเท็จจริงของปัญหาที่
เกิดข้ึนในชุมชนของตัวเองนำไปสู่การเสนอโครงการเพ่ือพัฒนาแก้ไขต่อไป 
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3. ส่งเสริม ให้ความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันมีผลทำให้การนำเสนอแผนงาน/โครงการที่ได้จากการประชาคมท้องถิ่นหรือแผน
ชุมชน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติเมื่ออยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พึงกระทำ 

4. การเสนอโครงการของประชาชนที่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงานเป็นจำนวน
มากเกนิศักยภาพขององค์กรและสถานะการคลังที่สามารถจัดทำได้ เช่น โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
ก่อสร้างถนนที่มีระยะทางที่ยาวและกว้าง ควรจัดทำเป็นโครงการพัฒนาแบบต่อเนื่อง ให้แล้วเสร็จในระยะเวลา      
2 – 3 ป ีเพ่ือการกระจายงบประมาณสู่โครงการด้านต่าง ๆ 

5. กรณีโครงการที่เกินศักยภาพและมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป เห็นควรบรรจุเป็นโครงการ
เกินศักยภาพเพ่ือประสานขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.และจังหวัดต่อไป 

5. กระบวนการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 
กอง/ส่วน ละ 1 คน เพ่ือรับทราบและตอบปัญหาของประชาชนด้านต่าง ๆได้ 

6. ขาดบุคลากรในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบงานโดยตรง รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
บางส่วนยังขาดความรู้ความชำนาญและทักษะการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทำให้การดำเนิน
โครงการตามแผนที่กำหนดไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
   ๒.๓  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าเทศบาลตำบลท่าขอนยางได้
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ท่ีดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จในระยะสั้น อย่างเช่นปัญหา
การจัดการขยะที่มีปริมาณมาก ทำให้สูญงบประมาณเพ่ือเช่าที่ทิ้งขยะ ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ที่ต้องใช้
ระยะเวลาในการพิจารณาตัดสินของศาล ปัญหาการทวงคืนหรือไม่ยินยอมในที่ดินที่บรรพบุรุษเคยบริจาคเพ่ือทำ
ถนนในการสัญจรของประชาชนส่วนรวม โดยไม่มีเอกสาร หลักฐานการบริจาค ทำให้การพัฒนาไม่สามารถ
ดำเนินการได้ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  ส่งผลให้ไฟรุกรามจนไม่
สามารถควบคมุได้ ปัญหาด้านเสียงรบกวนที่เกินกฎหมายกำหนดของสถานบริการในพ้ืนที่  เป็นต้น 
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