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สารบัญ 
           หน้า 

ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน          
         ๑. ด้านกายภาพ                ๑ 

    ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง               ๒ 
    ๓. ประชากร                ๓ 
    ๔. สภาพทางสังคม                ๓ 
    ๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน               ๔ 

        ๖. ระบบเศรษฐกิจ                ๕ 
    ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม                ๕ 
    ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ           ๖ 

         ๙. อื่น ๆ  (ถ้ามีระบุด้วย)           ๖ 

ส่วนที่   ๒   ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
      ๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค                 ๗  
      ๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                          ๒๙ 
           ๓.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น                     ๓๓ 

ส่วนที่   ๓  การน าแผนพัฒนาทองถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                
๔.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน                  ๓๖ 
๔.๒  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น           
       - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น  (แบบ ผ. ๐๑)              ๓๘ 
       - รายละเอียดโครงการพัฒนาส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แบบ ผ.๐๒)               ๔๐ 
      - รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        (แบบ  ผ. ๐๒/๑)                       ๑๓๖ 

ส่วนที่   ๔  การติดตามและประเมินผล                   
           ๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์                  ๑๔๐      
           ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ                ๑๔๒         

 ๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น                 ๑๔๕ 
          ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต                 ๑๔๖ 
 

 



ส่วนที่  ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ส่วนที ่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
๑. ด้านกายภาพ 
๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
   ตั้งอยูํทางทิศเหนือของอําเภอยางตลาด  จงัหวัดกาฬสินธุ๑  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  ๓๒  ตาราง 

กิโลเมตร  หรือ  ๒๑,๑๒๐  ไรํ   
  ทิศเหนือ ติดกับองค๑การบริหารสํวนตําบลหัวงัว  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

       ทิศใต๎  ติดกับตําบลกุดใสํจํอ  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
       ทิศตะวันตก   ติดกับตําบลยางตลาด  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
       ทิศตะวันออก ติดกับตําบลหนองตอกแปูน  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
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๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
เป็นที่ราบลุํมที่มีความอุดมสมบูรณ๑เหมาะสําหรับทําการเกษตร  เส๎นทางคมนาคมสายหลัก  คือ   

ทางหลวงหมายเลข  กส  ๒๐๕๘  เป็นถนนลาดยางเชื่อมตํอจากตําบลยางตลาด   
๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
มีอากาศร๎อนและคํอนข๎างหนาวในฤดหูนาว  สํวนฤดูฝนจะมีฝนตกชุกชํวงเดือนพฤษภาคม  ถึง   

เดือนตุลาคม 
๑.๔  ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินสํวนใหญํเป็นดินรํวนปนทราย 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑  เขตการปกครอง   
องค๑การบริหารสํวนตําบลหนองอิเฒํา  มีการแบํงเขตการปกครองออกเป็น  ๑๑  หมูํบ๎าน  ประกอบด๎วย 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ บ๎านหนองอิเฒํา นายทองลา  วันเพ็ญ ผู๎ใหญํบ๎าน 

๒ บ๎านหนองอิเฒํา นายเฉลิมชัย  ภูแลํนหยุด ผู๎ใหญํบ๎าน 

๓ บ๎านโนนชาด นายก๎องปฐพี  ภูโคตรศรี   ผู๎ใหญํบ๎าน 

๔ บ๎านดงน๎อย นายอนันต๑  คําแหงพล ผู๎ใหญํบ๎าน 

๕ บ๎านดงน๎อย นายวิมล  โคระนํา ผู๎ใหญํบ๎าน 

๖ บ๎านดอนกลอย นายทวีศักดิ ์ เจริญรัมย๑ กํานันตําบลหนองอิเฒํา 

๗ บ๎านคํามะยาง นายทองมาก  โนนเพีย ผู๎ใหญํบ๎าน 

๘ บ๎านโนนสวรรค๑ นางสาวนภาพร  หารี ผู๎ใหญํบ๎าน 

๙ บ๎านหนองอิเฒํา นายสุรเดช  ภูกิ่งผา ผู๎ใหญํบ๎าน 

๑๐ บ๎านปุาหญ๎าคา นายปัญญา  บุญเที่ยง ผู๎ใหญํบ๎าน 

๑๑ บ๎านหลักดําน นายบวร  สัจจะ ผู๎ใหญํบ๎าน 

๒.๒  การเลือกตั้ง 
   การเลือกตั้งนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลหนองอิเฒําและสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบล
หนองอิเฒํา  ครั้งที่ผํานมาเมื่อวันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕  จาํนวนผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง  ๓,๖๕๓  คน  มาใช๎สิทธิ  ๒,๙๕๔  
คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๘๐.๘๖   
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๓.  ประชากร 
 ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
   ประชากรทั้งสิ้น  จํานวน  ๔,๙๒๔  คน  แยกเป็นชาย  จํานวน  ๒,๔๐๙  คน  หญิง  จํานวน  ๒,๕๑๕  คน  
(ข๎อมูล  ณ  วันที่  ๑๐  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒)   
 ๓.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 ชาย หญิง หมายเหตุ 

จํานวนประชากรเยาวชน     ๔ ๘๐ คน      ๔ ๕ ๐ คน  อายุต่ํากวํา ๑๘ ปี 

จํานวนประชากร  ๑,๖๐๑ คน  ๑,๖๔ ๕ คน  อายุ ๑๘-๖๐ ปี 

จํานวนประชากรผู๎สูงอายุ    ๓๒๘ คน      ๔ ๒๐ คน  อายุมากกวํา ๖๐ ปี 

รวม ๒,๔๐๙  คน  ๒,๕๑๕  คน  ทั้งสิ้น ๔,๙๒๔  คน  
 
 จํานวนประชากรแยกตามรายหมูํบ๎าน 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

๑ บ๎านหนองอิเฒํา ๑๙๖ ๑๙๖ ๓๗๒ ๙๙ 
๒ บ๎านหนองอิเฒํา ๓๓๓ ๓๖๙ ๗๐๒ ๑๗๔ 
๓ บ๎านโนนชาด ๒๓๒ ๒๒๙ ๔๖๑ ๑๒๕ 
๔ บ๎านดงน๎อย ๒๒๙ ๒๓๗ ๔๖๖ ๑๒๗ 
๕ บ๎านดงน๎อย ๒๖๖ ๒๖๐ ๕๒๖ ๑๓๒ 
๖ บ๎านดอนกลอย ๓๔๔ ๔๐๙ ๗๕๓ ๒๔๙ 
๗ บ๎านคํามะยาง ๑๘๙ ๒๐๕ ๓๙๔ ๑๐๑ 
๘ บ๎านโนนสวรรค๑ ๑๓๔ ๑๒๗ ๒๖๑ ๗๐ 
๙ บ๎านหนองอิเฒํา ๒๘๖ ๒๘๕ ๕๗๑ ๑๙๓ 

๑๐ บ๎านปุาหญ๎าคา ๘๗ ๙๐ ๑๗๗ ๔๙ 
๑๑ บ๎านหลักดําน ๑๒๓ ๑๑๘ ๒๔๑ ๖๘ 

 รวม ๒,๔๐๙ ๒,๕๑๕ ๔,๙๒๔ ๑,๓๘๐ 

 ๔.  สภาพทางสังคม 
 ๔.๑  การศึกษา  
     ตําบลหนองอิเฒํา  มีโรงเรียนประถมศึกษา  ๔  แหํง  ซึ่งเป็นรัฐบาล  ดังนี้ 
       ๑.  โรงเรียนบ๎านหนองอิเฒําวิทยา   อยูํในเขตหมูํที่  ๒ 
        ๒.  โรงเรียนดงน๎อยโนนสวรรค๑    อยูํในเขตหมูํที่  ๕ 
         ๓.  โรงเรียนหลักดํานวิทยา    อยูํในเขตหมูํที่  ๑๑ 
         ๔.  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด  (พิลาศอุปถัมภ๑)  อยูํในเขตหมูํที่  ๖ 
     ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แหํง  คือ  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหารสํวนตําบลหนองอิเฒํา 
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 ๔.๒  สาธารณสุข 
     โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล  ๑  แหํง  อยูํในเขตหมูํที่  ๙  บ๎านหนองอิเฒํา  ให๎บริการด๎านสาธารณสุข
ของตําบลหนองอิเฒําได๎ดําเนินการในรูปแบบผสมผสาน  คือ  มุํงในด๎านการรักษาพยาบาล  สิ่งแวดล๎อม  การปูองกัน
และการสํงเสริมสุขภาพพร๎อมกันไปกับสาธารณสุขมูลฐาน   
 ๔.๓  อาชญากรรม  
   ตําบลหนองอิเฒําไมํมีการกํออาชญากรรมที่รุนแรง  เนื่องจากมีที่พักสายตรวจประจําตําบล  ๑  แหํง   
ตั้งภายในบริเวณท่ีทําการองค๑การบริหารสํวนตําบลหนองอิเฒํา   
   ๔.๔  ยาเสพติด 
 ยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ตําบลหนองอิเฒําได๎บูรณาการรํวมกับสถานีตํารวจภูธรยางตลาด  ทําการสุํมตรวจและเฝูา
ระวังการแพรํระบาดของยาเสพติดรํวมกับผู๎นําชุมชนในทุกหมูํบ๎าน 
   ๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
   องค๑การบริหารสํวนตําบลหนองอิเฒําได๎ทําการสงเคราะห๑โดย  การจํายเงินสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ   
ผู๎พิการ  ผู๎ปุวยเอดส๑นอกสถานที่ทุกเดือน  การแจกจํายน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคเม่ือเกิดภัยแล๎ง  การจัดสวัสดิการ
ชุมชน  การปรับปรุง/ซํอมแซมบ๎านผู๎ยากไร๎  ฯลฯ 
 ๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 
   ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 
     เส๎นทางหลักในการคมนาคม  คือ  ถนนลาดยางสายยางตลาด  -  โพนทอง  ทางหลวงหมายเลข  ๒๐๕๘  มี
ถนนเชื่อมตํอภายในหมูํบ๎านทุกหมูํบ๎าน  สํวนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีครบทุกหมูํบ๎าน 
   ๕.๒  การไฟฟ้า 

ตําบลหนองอิเฒํา  มีไฟฟูาใช๎ครบทุกครัวเรือน  แตํมีบางครัวเรือนยังมีความต๎องการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือใช๎ใน
การเกษตรเพิ่มข้ึน 
   ๕.๓  การประปา 

-  ระบบประปาผิวดิน บ๎านคํามะยาง  หมูํที ่ ๗ 
-  ระบบประปาผิวดิน  (บํอบาดาล) บ๎านหนองอิเฒํา  หมูํที่  ๙ 
-  ระบบประปาผิวดิน  (หนองคํา) บ๎านดงน๎อย  หมูํที ่ ๕ 
-  ระบบประปาผิวดิน บ๎านหลักดําน  หมูํที ่ ๑๑ 
-  ระบบประปาผิวดิน บ๎านดอนกลอย  หมูํที่  ๖ 
-  ระบบประปาผิวดิน  (บํอบาดาล) บ๎านหนองอิเฒํา  หมูํที่  ๒ 
-  ระบบประปาบาดาล บ๎านหนองอิเฒํา  หมูํที่  ๑ 
-  ระบบประปาผิวดิน   บ๎านดงน๎อย  หมูํที ่ ๔ 
-  ระบบประปาปาดาล บ๎านปุาหญ๎าคา  หมูํที่  ๑๐ 

   ๕.๔  โทรศัพท์ 
    ประชาชนสํวนมากใช๎โทรศัพท๑เคลื่อนที่  มีตู๎โทรศัพท๑สาธารณะเป็นบางหมูํบ๎าน  และมีเสาสํง
สัญญาณโทรศัพท๑  จํานวน  ๑  แหํง 
   ๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  มีบริการอินเตอร๑เน็ตตําบล  ๑  แหํง  ภายในที่ทําการองค๑การบริหารสํวนตําบลหนองอิเฒํา 
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 ๖.  ระบบเศรษฐกิจ  
  ๖.๑  การเกษตร 
     ตําบลหนองอิเฒําได๎มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  ได๎แกํ  ข๎าว  รองลงมาได๎แกํ  พืชผักสวนครัว  
ไม๎ยืนต๎น  ไม๎ดอกไม๎ประดับ  ฯลฯ 
  ๖.๒  การประมง 
  ประกอบอาชีพการประมงน้ําจืดขนาดเล็ก  เชํน  การเลี้ยงปลาในบํอดิน   
  ๖.๓  การปศุสัตว์ 
  สํวนมากเป็นการเลี้ยงสัตว๑  เชํน  โค  กระบือ  สุกร  ไก ํ  เป็ด  ฯลฯ  โดยมีบางสํวนเลี้ยงไว๎เพ่ือการ
บริโภคและเพ่ือจําหนําย 
  ๖.๔  การบริการ 
  -  ร๎านค๎าเบ็ดเตล็ด   ๕๐  แหํง      -  โรงแรม   ๑   แหํง 
                -  ร๎านรับซื้อของเกํา    ๒  แหํง      -  ปั๊มน้ํามันขนาดเล็ก  ๑   แหํง 
               -  โรงสีข๎าว     ๙  แหํง      -  ร๎านอาหารตามสั่ง  ๓   แหํง 
                -  ร๎านซํอมรถ     ๖  แหํง -  ร๎านเสริมสวยชาย-หญิง   ๓   แหํง 
               -  คลินิก        ๒  แหํง -  ร๎านจําหนํายเนื้อ  ๑   แหํง 
                -  ร๎านหลํอเสาปูน    ๒  แหํง -  ร๎านก๐วยเตี๋ยว   ๑   แหํง 
                -  ร๎านขายวัสดุกํอสร๎าง      ๑  แหํง -  เสาสํงสัญญาณโทรศัพท๑ ๑   แหํง 
  -  ร๎านส๎มตํา     ๒  แหํง -  ร๎านน้ําปั่น   ๑   แหํง 
  ๖.๕  การท่องเที่ยว 
  ปัจจุบันแหลํงทํองเที่ยวในตําบลหนองอิเฒํา  คือ  วังไทรงาม  ได๎มีสภาพชํารุดทรุดโทรม  ซึ่งจะได๎มี
การปรับปรุงเพื่อพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยว   
  ๖.๖  อุตสาหกรรม 
  โรงงานผลิตน้ําดื่มประชารัฐ  บ๎านหนองอิเฒํา หม   ํที่  ๑ 
  ๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  กลุํมอาชีพตําบลหนองอิเฒําที่โดดเดํน  คือ  กลุํมผ๎าไหมบ๎านโนนชาด  หมูํที ่ ๓   
  ๖.๘  แรงงาน 
  ประชาชนตําบลหนองอิเฒําสํวนใหญํไมํได๎มีการจ๎างแรงงานมากนัก  เนื่องจากประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก 
 ๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
  ๗.๑  การนับถือศาสนา 
  ประชากรสํวนใหญํในตําบลหนองอิเฒํา  นับถือศาสนาพุทธ 
  ๗.๒  ประเพณีและงานประจ าปี 
  ตําบลหนองอิเฒําได๎มีการจัดงานประเพณีท๎องถิ่นอยํางสม่ําเสมอ  ได๎แกํ  บุญบั้งไฟ  ลอยกระทง   
ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ฯลฯ 
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  ๗.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของตําบลหนองอิเฒํา  ได๎แก ํ การนวดแผนไทย  การทอผ๎าไหมผ๎าฝูายพื้นเมือง  
คณะกลองยาว  ฯลฯ  ภาษาถ่ินที่ใช๎คือ  ภาษาอีสาน   
  ๗.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  สํวนมากจะเป็นสินค๎าที่เก่ียวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น  เชํน  ผ๎าไหม  หมอนขิด  ฯลฯ 
 ๘.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๘.๑  น้ า 
  แหลํงน้ําตามธรรมชาติ   
  -  ลําห๎วย  ๒  แหํง  คือ  ห๎วยปลาหลด  และห๎วยวังไทร 
  แหลํงน้ําที่สร๎างขึ้น 
  -  บํอน้ําตื้น  ๑๒  แหํง 
      -  บํอบาดาล  ๒๑  แหํง 

   -  คลองชลประทาน   ๑  แหํง 
 -  ระบบประปา    ๙  แหํง  

  ๘.๒  ป่าไม้ 
 ลักษณะปุาไม๎ของตําบลหนองอิเฒํา  มีพ้ืนที่เป็นปุาไม๎ชุมชน  จํานวน  ๓  แหํง  ได๎แกํ   

ปุาโคกบักบาก  ปุาโคกหัวภูดิน  และโคกหนองคู 
  ๘.๓  ภูเขา 
   ไมํมีภูเขาในเขตตําบลหนองอิเฒํา 
  ๘.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในตําบลหนองอิเฒํามีคุณภาพที่ดี  เนื่องจากได๎รับสนับสนุนและ
ความรํวมมือในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติจากประชาชนในพื้นท่ี  คุณภาพของดินมีความอุดมสมบูรณ๑เห็นได๎จาก
การเพาะปลูกข๎าวและพืชผัก  ผลไม๎ชนิดอ่ืน ๆ  ที่สามารถนํามาจําหนําย  น้ํามีปริมาณมีเพียงพอในการทําเกษตรกรรม 
 ๙.  อ่ืน ๆ  (ถ๎ามีระบุด๎วย) 

 - 
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ส่วนที่  ๒ 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี   

วิสัยทัศน๑  “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว๓ด้วยพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน”  ทั้งนี ้ วิสัยทัศน๑ดังกลําว
จะต๎องสนองตอบตํอผลประโยชน๑แหํงชาติ  อันได๎แกํ  การมีเอกราช  อธิปไตย  และบูรณภาพแหํงเขตอํานาจรัฐ  การ
ดํารงอยูํอยํางมั่นคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การดํารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ  การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํนมีความม่ันคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย๑  ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชนความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม  ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน๑ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศและการอยูํรํวมกันอยํางสันติ
ประสานสอดคล๎องกัน  ด๎านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมํเป็นภาระ
ของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด๎อยกวํา 
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ยุทธศาสตร์ชาติ   
ยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน๑  “ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน”  ที่ต๎องการให๎ประเทศมีขีดความสามารถ  ใน

การแขํงขัน  คนไทยมีความสุข  อยูํดี  กินดี  สังคมมีความมั่นคง  เสมอภาคและเป็นธรรม  ประกอบด๎วย  ๕  
ยุทธศาสตร๑  ได๎แกํ  (๑)  ยุทธศาสตร๑ด๎านความมั่นคง  (๒)  ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน  (๓)  
ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม  (๔)  ยุทธศาสตร๑ด๎านการเติบโต  บนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  และ  (๕)  ยุทธศาสตร๑ด๎านการปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
ความมั่นคงเป็นเรื่องที่สํงผลกระทบตํอพัฒนาในทุกมิติ  โดยเฉพาะการเจริญเติบโตและ  ความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ  ความเชื่อมั่นกับนํานําชาติทั้งด๎านการลงทุนและการทํองเที่ยว  และความสงบสุข  ของสังคมโดยรวม  
ดังนั้น  เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศ  ลด/ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก  และสร๎าง
ความเชื่อในในอาเซียนและประชาคมโลก  มีกรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสําคัญ  ดังนี้   

(๑)  เสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข  สร๎างจิตสานึกของคนในชาติให๎มีความจงรักภักดี  และธํารงรักษาสถาบันชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย๑   

(๒)  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ  ขจัดคอร๑รัปชั่น  สร๎างความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ํา  กระจาย
อํานาจ  และสร๎างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม   

(๓)  ปูองกันและแก๎ไขการกํอความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต๎  เน๎นเสริมสร๎างกระบวนการสันติสุขและ
แนวทางสันติวิธี  ขจัดความขัดแย๎ง  ลดความรุนแรง  ตามแนวทาง  “เข๎าใจ  เข๎าถึง  พัฒนา”   

(๔)  บริหารจัดการชายแดน  โดยพัฒนาความรํวมมือเป็นหุ๎นสํวนยุทธศาสตร๑ความมั่นคง  รํวมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ๎าน  พัฒนาพ้ืนที่ชายแดน  พ้ืนที่ศักยภาพตรวจคนเข๎าเมือง  เสริมสร๎างความสัมพันธ๑  ด๎านวัฒนธรรมเรํงรัด
จัดทําหลักเขตแดน  แก๎ไขปัญหาพื้นที่ทับซ๎อน  การลักลอบเข๎าเมือง   

(๕)  พัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ  เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ภัยคุกคามข๎ามชาติ  ลดผลกระทบจากภัยกํอการร๎าย  และเสริมสร๎างความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซ
เบอร๑   

(๖)  พัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพกองทัพ  ปรับโครงสร๎างกําลังและยุทโธปกรณ๑ที่เหมาะสม  พัฒนาระบบงาน
ขําวกรองให๎มีประสิทธิภาพ  พร๎อมสร๎างความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎าน   

(๗)  รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม  และการปกปูองรักษาผลประโยชน๑แหํงชาติ
ทางทะเล  รวมทั้งเสริมสร๎างความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน   

(๘)  ปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากข้ึน  กําหนด/ปรับแก๎กฎหมาย
ให๎เอ้ือตํอการดําเนินงาน  และให๎ความสําคัญกับการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ  และตํอเนื่อง   

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (Growth  &  Competitiveness)   
เพ่ือให๎ไทยหลุดพ๎นจากประเทศรายได๎ปานกลาง  จําเป็นต๎องเพ่ิมอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ๑มวลรวม
ภายในประเทศ  (GDP)  อยูํที่ร๎อยละ  ๕.๐-๖.๐  ตํอปี  ในอีก  ๑๕  ปี  และรายได๎ตํอหัวเพ่ิมข้ึนเป็น  ๑๒,๔๐๐  
ดอลลาร๑  สรอ.  ตํอปี  ดังนั้น  ประเทศต๎องมีแนวทางในการดําเนินงานทีส่ําคัญ  ดังนี้   

(๑)  สมรรถนะทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยงที่ต๎องเผชิญ  อาทิ  เศรษฐกิจโลก  ยังฟ้ืนตัว
ลําช๎า  การเปลี่ยนแปลงทางการเงินในตลาดโลก  และการเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงาน  เป็นต๎น  ดังนั้นจึงต๎องสร๎าง
ความแข็งแกรํงของปัจจัยพื้นฐานและการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสม  ดังนี้   
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(๑.๑)  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร๎างความเชื่อมั่น  โดยดําเนินนโยบาย  การคลังและการเงินให๎มี
ความสอดคล๎องกัน  รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน  และสร๎างความเชื่อมั่นใน
ตํางประเทศโดยการเผยแพรํข๎อมูลที่ถูกต๎อง 

(๑.๒)  สํงเสริมการค๎าและการลงทุน  ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ประเทศและ
ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่สะท๎อนความต๎องการและศักยภาพของพ้ืนที่   

(๒)  พัฒนาภาคการผลิตและบริการ  ประเทศไทยมีฐานการผลิตที่หลากหลายที่ยังสามารถพัฒนาคุณภาพ
ให๎เป็นกําลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญได๎  แตํยังต๎องเผชิญกับปัญหา  ซึ่งต๎องเรํงดําเนินการแก๎ไข  ดังนี้   

(๒.๑)  เสริมสร๎างฐานการผลิตภาคเกษตรให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน  โดยฟื้นฟูดูแลรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
ควบคูํกับการใช๎ประโยชน๑อยํางสมดุล  และให๎เกษตรกรและชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมให๎มีความอุดมสมบูรณ๑  ทั้งดินและที่ดิน  แหลํงน้ํา  และความหลากหลาย  ทางชีวภาพ  แก๎ไขปัญหา
การขาดแคลนที่ดินทํากินและจัดทําพระราชบัญญัติคุ๎มครองพ้ืนที่เกษตรกรรม  เพ่ือให๎เป็นฐานการผลิตการเกษตรที่
มั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตรและความมั่นคงด๎านอาหาร   

(๒.๒)  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของภาคเกษตร  โดย  อาศัยองค๑ความรู๎  ทางวิชาการเกษตร  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือเพ่ิมความแมํนยาของระบบจัดการการผลิตและการตลาด  ทาการเกษตรเป็นแปลงใหญํ
มากขึ้นและเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมใหมํ  ใช๎เครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต๎นทุนการผลิตการเกษตรโดยวิจัยและพัฒนาพันธุ๑พืชพันธุ๑สัตว๑  และเทคโนโลยีการ
ผลิตให๎ได๎ผลผลิตสูงและสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก  สร๎างระบบเตือนภัยการเกษตร  
พัฒนากระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ  มาตรฐานและปลอดภัย  ทัง้มาตรฐานภายในประเทศและมาตรฐานอาเซียนและ
ยอมรับในระดับสากล  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม   

(๒.๓)  สํงเสริมเกษตรกรรายยํอยให๎ปรับไปสูํรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและเกื้อกูลกับ
ระบบนิเวศมากข้ึน  เชํน  เกษตรที่ปลอดภัย  เกษตรทฤษฎีใหมํ  วนเกษตร  เกษตรผสมผสาน  เกษตรอินทรีย๑  และ
เกษตรธรรมชาติ  เป็นต๎น  พัฒนาสหกรณ๑การเกษตรให๎เข๎มแข็งเพ่ือเป็นกลไกการชํวยเหลือเกษตรกรสมาชิกและ
ชุมชนในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของภาคเกษตรกรรมและสร๎างเกษตรกรรุํนใหมํเข๎าสูํภาคเกษตร  บริหารจัดการ
เชิงธุรกิจตลอดหํวงโซํการผลิตให๎เกษตรกรมีการเชื่อมโยงกับผู๎ประกอบการมากขึ้น  มีการทาการเกษตรแบบพันธ
สัญญาที่เป็นธรรมแทนการผลิตแบบอิสระที่มีความเสี่ยงด๎านราคาสินค๎าเกษตร   

(๒.๔)  พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  พัฒนาอุตสาหกรรมสํงออกที่มีศักยภาพสูง  โดยจะผลักดันไทยเป็นฐาน
การผลิตและการสํงออกยานยนต๑และชิ้นสํวน  พร๎อมทั้งเน๎นการสร๎างมูลคําเพ่ิมด๎วยการยกระดับมาตรฐานและพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑เฉพาะ  พัฒนาเครือขํายวิสาหกิจ  และบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิต  ตลอดจนสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับ
ผู๎ประกอบการไทย  นอกจากนี้  จะพัฒนาไทยให๎เป็นฐานการผลิต  พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือผลิตสินค๎าท่ีมีความละเอียด
สูง  และการสํงออกเครื่องใช๎ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส๑ที่สําคัญ  พร๎อมทั้งมีตราสินค๎าเป็นของไทยและเป็นที่รู๎จักใน
เอเชีย   

(๒.๕)  การสร๎างรายได๎จากการทํองเที่ยว  โดยพัฒนากลุํมเมืองทํองเที่ยว  และผลักดันให๎ไทยเป็นศูนย๑กลาง
ทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ  รวมทัง้ขับเคลื่อนการทํองเที่ยวให๎สามารถสร๎างรายได๎เพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง  โดยจะให๎
ความสําคัญกับการตลาด  การดึงดูดนักทํองเที่ยวทั้งในและตํางประเทศ  พัฒนาระบบโลจิสติกส๑เพื่อการทํองเที่ยว  
สร๎างความเชื่อม่ันและความปลอดภัย  และพัฒนาทํองเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม  เชื่อมโยงสินค๎า  OTOP  กับการ
ทํองเที่ยวและสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา   

(๒.๖)  ศูนย๑กลางการให๎บริการสุขภาพ  พัฒนาไทยเป็นศูนย๑กลางการให๎บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน  
เพ่ือสร๎างรายได๎  แล๎วนําไปยกระดับคุณภาพบริการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ  โดยการเพ่ิมขดี
ความสามารถในการแขํงขันด๎านบริการด๎านสุขภาพ  (Health  Services)  โดยเฉพาะ  ในโรงพยาบาลเอกชนที่มีความ
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พร๎อม  และสํงเสริมและพัฒนาสถานบริการสุขภาพ  (Wellness  Health)  เชํน  สปา  และนวดแผนไทย  เป็นต๎น  
ในแหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญ  รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ๑สมุนไพรให๎ได๎มาตรฐานและ
สํงเสริมการตลาดในเชิงรุก  ตลอดจนพัฒนาให๎ไทยเป็นศูนย๑กลางการศึกษา  วิชาการ  และงานวิจัยด๎านการแพทย๑ของ
ภูมิภาค   

(๓)  พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  ผลจากการวิเคราะห๑ของทั้ง  World  Economic  Forum  
(WEF)  และ  International  Institute  for  Management  Development  (IMD)  พบวําศักยภาพของ
ผู๎ประกอบการไทยสํวนใหญํเมื่อเทียบกับตํางประเทศยังไมํสูงจึงจําเป็นต๎องเรํงพัฒนาศักยภาพของผู๎ประกอบการทั้ง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  ผู๎ประกอบการสินค๎าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑  และวิสาหกิจชุมชน  โดยมีแนวทาง
ในการดําเนินการทีส่ําคัญ  ดังนี้   

(๓.๑)  พัฒนาทักษะและองค๑ความรู๎ของผู๎ประกอบการไทยในการสร๎างสรรค๑สินค๎าและบริการรูปแบบใหมํให๎
มีจุดเดํน  และสามารถตํอยอดด๎วยความคิดและนวัตกรรม  รวมทั้งสร๎างความได๎เปรียบจากความหลากหลายและ
เอกลักษณ๑ของวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือตอบสนองความต๎องการของตลาด  ไลฟ์สไตล๑  และก๎าวทันตํอกระแส
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ตลอดจนสํงเสริมสถาบันการศึกษาในท๎องถิ่น  ให๎เป็นแหลํงรวบรวมและศึกษา
เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ๎านในพัฒนาผลิตภัณฑ๑ที่มีความเป็นเอกลักษณ๑  และพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎มีความหลากหลาย  
เพ่ือสนองตอบผู๎บริโภคทุกระดับ  และรณรงค๑สํงเสริมประชาสัมพันธ๑ให๎ผู๎ประกอบการเห็นความสําคัญในการสร๎าง
เครื่องหมายการค๎าของตนเอง  และสร๎างภาพลักษณ๑สินค๎าไทยให๎เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก   

(๓.๒)  พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอยสูํสากล  (SMEs)  ให๎มีการรวมกลุํม  คลัสเตอร๑ที่เข๎มแข็งเพ่ือ
เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด๎วยพัฒนาปัจจัยแวดล๎อมให๎เอื้อตํอการดําเนินธุรกิจ  และเสริมสร๎างขีดความสามารถ
ในการแขํงขัน  อาทิ  พัฒนาและยกระดับผู๎รับชํวงผลิต  และพัฒนาผลิตภัณฑ๑  และประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
มูลคํา  เป็นต๎น  รวมทั้งสํงเสริมให๎เติบโตอยํางสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่  ด๎วยการกําหนดธุรกิจที่มีศักยภาพและ
เชื่อมเครือขํายธุรกิจในแตํละพ้ืนที่  เพ่ิมมูลคําสินค๎าและบริการด๎วยภูมิปัญญาและเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่น  ตลอดจน
สนับสนุน  SMEs  ที่มีศักยภาพขยายการลงทุนไปในตํางประเทศ   

(๓.๓)  ยกระดับศักยภาพของสินค๎าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑  (OTOP)  ไทยให๎ก๎าวไกลสูํสากล  เป็นชํองทาง
ในการสร๎างงาน  สร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน  โดยจะปรับเปลี่ยนแนวทางพัฒนาจาก  พัฒนานําตลาด  มาเป็น  ตลาดนํา
พัฒนา  โดยมีแนวทางพัฒนาทีส่ําคัญคือ  หนึ่ง  การสํงเสริม  OTOP  ตามกลุํม  (Segment)  ได๎แกํ  กลุํมดาวเดํน  สูํ
สากล  จะให๎ความสําคัญกับพัฒนามาตรฐานสูํสากลและการสร๎างแบรนด๑  กลุํมเอกลักษณ๑  เน๎นเสริมสร๎างจุดเดํนและ
ความตํางที่ตรงใจลูกค๎าและสร๎างแบรนด๑  และกลุํมพัฒนาเข๎าสูํตลาดแขํงขันเน๎นการเพิ่มผลผลิต  ยกระดับมาตรฐาน
และขยายตลาด  กลุํมสุดท๎ายคือกลุํมปรับตัว  เข๎าสูํหํวงโซํการผลิตจะเน๎นพัฒนาผลิตภัณฑ๑และทักษะ  ตลอดจนขยาย
ตลาดและค๎นหาความเกํง  สอง  การเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการ  OTOP  ด๎วยการปรับโครงสร๎าง
คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ๑แหํงชาติให๎สอดคล๎องกับการสํงเสริมตามกลุํมและทบทวน
หลักเกณฑ๑การประเมินระดับผลิตภัณฑ๑และการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ๑  OTOP  รวมทั้งตั้งศูนย๑กลางสนับสนุน  
OTOP   

๓.๔)  พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ๑เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  และกลุํมประชาชน/
เกษตรกรในชุมชน  ให๎เป็นฐานรากสําคัญในพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งให๎สามารถพ่ึงพาตนเอง  โดยในสํวน
ของพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  จะเน๎นพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ๑  สร๎างเครือขํายตลาด  จัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชน  
สํงเสริมการเรียนรู๎ในการประกอบวิสาหกิจชุมชน  และเตรียมความพร๎อมของเจ๎าหน๎าทีร่ัฐเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชนอยํางมีประสิทธิภาพ  สําหรับพัฒนาสหกรณ๑จะให๎ความสําคัญกับเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงระบบการผลิตกับ
ตลาด  สํงเสริมให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใช๎ระบบสหกรณ๑เป็นกลไกในพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชุมชน  รวมทั้ง
พัฒนาการเรียนรู๎และทักษะการสหกรณ๑สูํวิถีชีวิตประชาชนนอกระบบการศึกษา 
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(๔)  พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  โดย   
(๔.๑)  เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหมํ  กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและความเจริญ

สูํภูมิภาค  สร๎างความม่ันคงในพื้นที่ชายแดน  เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎านทั้งในด๎านการผลิตรํวมและชํองทาง
การตลาดรํวมกัน   

(๔.๒)  พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  (ESB)  พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช๎เทคโนโลยีสูง  มี
บริการทันสมัย  ใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัด  เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและชุมชน   

(๔.๓)  พ้ืนที่เมืองศูนย๑กลางความเจริญ  พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  และนําอยูํ  ใช๎พลังงาน
และทรัพยากรอยํางประหยัด  จัดการสิ่งแวดล๎อมเมืองอยํางเหมาะสม  รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอนาคต  มี
ระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย๑กลางความเจริญทั่วประเทศ  บริหารจัดการโดยองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีขีด
ความสามารถสูง   

(๕)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  โดย   
(๕.๑)  ด๎านการขนสํง  ให๎ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสํงสินค๎าทางถนนสูํการขนสํงที่ต๎นทุน

ตํ่า  รวมทั้งพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางและขนสํงไปสูํเมืองศูนย๑กลางของ
ภูมิภาคทั่วประเทศ  และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎าน  และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง  และอุตสาหกรรมซํอม
บํารุงอากาศยานและการผลิตชิ้นสํวนอากาศยาน  เพ่ือสร๎างฐานอุตสาหกรรมใหมํของประเทศ   

(๕.๒)  ด๎านความมั่นคงทางพลังงาน  พัฒนาให๎มีความมั่นคงในราคาท่ีเหมาะสมโดยกระจายประเภทของ
เชื้อเพลิง  สํงเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพื้นที่  อาศัยความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลย ี เพ่ือเสริมสร๎างศักยภาพ
ด๎านพลังงาน  พ่ึงพาตนเองได๎อยํางยั่งยืนและนําไปสูํการสร๎างอุตสาหกรรมที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจใหมํของประเทศ  
รวมทั้งเชื่อมโยงแหลํงพลังงานกับประเทศในอาเซียน  เพ่ือให๎ประเทศไทยเป็นศูนย๑กลางซื้อขายพลังงานในภูมิภาค   

(๕.๓)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เน๎นพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  ICT  ที่เป็นอินเทอร๑เน็ต
ความเร็วสูงให๎ทันสมัยและกระจายทั่วถึง  พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถ  และเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล  เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม  ICT  และใช๎  ICT  ในการสร๎างนวัตกรรมการบริการภาครัฐ
แบบบูรณาการ  ประยุกต๑  ICT  เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งของภาคการผลิต  การศึกษา  และพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑   

(๕.๔)  การวิจัยและพัฒนา  มีเปูาหมายที่เพ่ิมสัดสํวนคําใช๎จํายวิจัยและพัฒนาไมํน๎อยกวําร๎อยละ  ๓  โดยมี
สัดสํวนรัฐตํอเอกชน  ๒๐:๘๐  โดยบูรณาการงานวิจัยระหวํางหนํวยงานวิจัยหลักของประเทศ  และสนับสนุนวิจัยที่มุํง
เปูาตอบสนองความต๎องการในพัฒนาประเทศ  อาทิ  ข๎าว  มันสําปะหลัง  ยางพารา  โลจิสติกส๑และโซํอุปทาน  
อาหารแปรรูป  และสุขภาพและชีวเวชศาสตร๑  อากาศยาน  และผลิตภัณฑ๑ไบโอเบส  รวมทั้งงานวิจัยเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรม  นอกจากนี้  จะเพ่ิมจํานวนบุคคลากรด๎านวิจัยและพัฒนาเป็น  ๗๐  คนตํอประชากร  ๑๐,๐๐๐  คน  
เชํน  พัฒนานักวิจัยและสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ
แก๎ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  ในภาคการผลิตและบริการ  เป็นต๎น 

(๖)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  โดย   
(๖.๑)  สร๎างความเป็นหุ๎นสํวนพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค  ภูมิภาค  และนํานําประเทศทั้งในระดับทวิ

ภาค ี และพหุภาคี  และตํอยอดความรํวมมือกับประเทศยุทธศาสตร๑/มีศักยภาพและประเทศในอนุภูมิภาค  เพ่ือ
สํงเสริมความมั่นคง  ในอนุภูมิภาค  ภูมิภาคและในระดับโลก  และ  ความเจริญก๎าวนําและลดความเหลื่อมล้ําอยําง
ยั่งยืนรํวมกันในทุกมิติ   

(๖.๒)  สํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  การให๎บริการทางการศึกษา  การให๎บริการ
ด๎านการเงิน  การให๎บริการด๎านสุขภาพ  การให๎บริการด๎านโลจิสติกส๑  และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  รวมทั้ง
เป็นฐานความรํวมมือในเอเชีย   
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(๖.๓)  สํงเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการดําเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู๎ประกอบการไทยใน
ตํางประเทศ   

(๖.๔)  สํงเสริมความรํวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านพลังงาน  ด๎านอาหาร  ด๎าน
สิ่งแวดล๎อม  และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบตําง ๆ  รวมทั้งการปูองกันภัยในทุกรูปแบบ   

(๖.๕)  สํงเสริมบทบาทการเป็นผู๎ประสานประโยชน๑ในการเชื่อมโยงและถํวงดุลระหวํางกลุํมอํานาจตํางๆ  และ
แก๎ไขปัญหาความแตกตํางทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค  โดยการดํารงความสัมพันธ๑ที่ดีกับประเทศและองค๑กร
ระหวํางประเทศท้ังในและนอกภูมิภาคอยํางตํอเนื่อง  พร๎อมทั้งสํงเสริมการขยายความรํวมมือระหวํางอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคกับประเทศนอกภูมิภาคบนหลักของการรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ๑กับกลุํมมหาอํานาจตําง ๆ   

(๖.๖)  เพ่ิมบทบาทและการมีสํวนรํวมของไทยในองค๑การระหวํางประเทศในการผลักดันพัฒนาในอนุภูมิภาค
และภูมิภาค  รวมทั้งประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ  และให๎ความชํวยเหลือทั้งในด๎านการเงินและทางเทคนิคกับ
ประเทศกําลังพัฒนาในพัฒนาด๎านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและพัฒนาทุนมนุษย๑   

(๖.๗)  สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค๎า  ทั้งในระดับทวิภาคี  ภูมิภาค  และพหุภาคี  และสํงเสริมการค๎ากับ 
กลุํมประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน  (Intra-Regional  Trade)  มากขึ้น  เปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องได๎
เข๎ามามีสํวนรํวมในการกําหนดทําทีเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ  เรํงรัดการใช๎ประโยชน๑จากข๎อตกลงที่ผลบังคับใช๎แล๎ว  
ตลอดจนใช๎โอกาสจากการเปิดเสรีการค๎าและการลงทุน  รวมทั้งวางแนวทางปูองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น   

(๖.๘)  สร๎างองค๑ความรู๎ด๎านการตํางประเทศและให๎ความรู๎ความเข๎าใจด๎านการตํางประเทศและผลประโยชน๑
ที่มีตํอพัฒนาประเทศตํอภาคสํวนตําง ๆ  และสาธารณชนไทย  รวมทั้งดําเนินการเชิงรุกในการสร๎างความเข๎าใจ  
ความเชื่อมั่น  และภาพลักษณ๑ท่ีดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ  และด๎านอ่ืน ๆ  ของประเทศไทย   

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (Inclusive  Growth)   
เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  โดยมีเปูาหมายที่
จะพัฒนาคนให๎มีคุณภาพและมีความม่ันคงท้ังทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม  มีโอกาสในการเข๎าถึงทรัพยากรอยํางทั่วถึง
และเป็นธรรม  และมีพัฒนาสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ในสังคมสูงวัย  โดยมีแนวทางในการ
ดําเนินงานที่สําคัญ  ดังนี้   

(๑)  การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยให๎เอ้ือตํอพัฒนาคน  โดยเสริมสร๎างศักยภาพและบทบาท
หน๎าทีข่องสถาบันครอบครัวในการบํมเพาะ  วางรากฐานจริยธรรม  คุณธรรมของสมาชิกในครอบครัว  การสร๎างความ
อบอุํนและความม่ันคงให๎ครอบครัว  และการสร๎างความสมดุลระหวํางการทํางานและชีวิตสํวนตัว   

(๒)  พัฒนาศักยภาพคนในทุกชํวงวัยให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยชํวงวยัเด็ก  ตั้งแตํแรกเกิด
ให๎มพัีฒนาการที่สมวัยในทุกด๎าน  วัยเรียน  วัยรุํนให๎มีทักษะการเรียนรู๎  ทักษะชีวิต  สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนภายใต๎
บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให๎มีพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร๎างผลิตภาพเพ่ิมให๎กับ
ประเทศ  วัยผู๎สูงอายุให๎มีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ๑  มีรายได๎ในการดํารงชีวิต  มีการสร๎าง
เสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตํางๆ  ที่จะกํอให๎เกิดภาระแกํปัจเจก
บุคคล  ครอบครัว  และระบบบริการสุขภาพ   

(๓)  การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม  โดยสร๎างความมั่นคง
ทางด๎านรายได๎และการออม  กระจายทรัพยากรให๎ทั่วถึงและเป็นธรรม  ทั้งในด๎านบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน  และ
ฐานทรัพยากรตํางๆ  โดยเฉพาะในกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและกลุํมด๎อยโอกาส  เชํน  การเข๎าถึงปัจจัยการผลิต/ที่ดินทํากิน
ของเกษตรกรรายยํอย  การได๎รับบริการด๎านการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพของเด็กยากจน  และการสร๎าง
หลักประกันทางรายได๎ให๎กับแรงงานนอกระบบที่มีรายได๎น๎อย  เป็นต๎น  รวมทั้งการจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่
จําเป็นและเหมาะสมตามกลุํมเปูาหมาย  (customized  welfare)  ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตําง
กัน  โดยมีแนวทางการรับภาระคําใช๎จํายรํวมกัน  (cost  sharing)   
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(๔)  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎  มีคุณภาพ  เทําเทียมและทั่วถึง  โดยการปฏิรูป
โครงสร๎างและระบบบริหารจัดการการศึกษา  จัดโครงสร๎างจัดการการศึกษาใหมํเพ่ือสร๎างความรับผิดชอบตํอผลลัพธ๑  
(Accountability)  ปฏิรูประบบการคลังด๎านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน  สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  ปรับระบบการผลิตและ
พัฒนาครูผู๎สอน  พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน๎นผลลัพธ๑ที่ตัวผู๎เรียน  รวมทั้งให๎มีการปฏิรูป
ระบบการเรียนรู๎  โดยมุํงจัดการเรียนรู๎เพื่อสร๎างสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบตั้งแตํระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต  การวิจัยและการใช๎เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ 
 (๕)  พัฒนาระบบสุขภาพ  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ  ๓  กองทุน  เพ่ือให๎เกิดความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการ  มีการใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ  และลดความเหลื่อมล้ําในระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ  พัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพด๎วยการมีและใช๎ระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรด๎านสาธารณสุข  การสํงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือขํายที่มีการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน   
การสนับสนุนความรํวมมือกันระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนในพัฒนาระบบบริการที่มีการลงทุนและใช๎ทรัพยากร
รํวมกัน  การสํงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย๑เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู๎สูงอายุ  รวมทั้งการสร๎าง
โอกาสในการเป็นศูนย๑กลางสุขภาพนํานําชาติทั้งในด๎านศูนย๑กลางบริการสุขภาพ  (Medical  Service  Hub)  
ศูนย๑กลางบริการเพื่อสํงเสริมสุขภาพ  (Wellness  Hub)  ศูนย๑กลางยาและผลิตภัณฑ๑เพ่ือสุขภาพ  (Product  Hub)  
และศูนย๑กลางบริการวิชาการและงานวิจัย  (Academic  Hub)  โดยนํารายได๎กลับมาใช๎ยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศ  ตลอดจนสํงเสริมการให๎ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health  in  
All  Policies)  เพ่ือสร๎างความเข๎าใจและตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตํอสุขภาพของประชาชน   

(๖)  การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  โดยเตรียมการด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอผู๎สูงอายุและผู๎ด๎อยโอกาส  อาท ิ ระบบผังเมืองและที่อยูํอาศัย  พัฒนา
ระบบคมนาคมขนสํง  การจัดการพ้ืนที่สาธารณะที่มีความปลอดภัยและเข๎าถึงได๎งํายสําหรับประชาชนทุกกลุํม   
การให๎บริการทางสังคม  ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมในการใช๎ชีวิตประจาวันสําหรับผู๎สูงอายุ   

(๗)  การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม  โดยการฟ้ืนฟูบทบาทสถาบันศาสนา
ในการสํงเสริมศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรมตามหลักคําสอนทางศาสนา  การธํารงรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามเพ่ือเป็น
ฐานรากที่เข๎มแข็งในสังคมทํามกลํามวัฒนธรรมที่หลากหลาย  และการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร๎าง
มูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green  Growth)   
เพ่ือให๎ไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางยั่งยืน  และตั้งเปูาหมายที่จะลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก  
(Greenhouse  Gas  :GHG)  ในภาคเศรษฐกิจ  และเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎ให๎ได๎ร๎อยละ  ๔๐  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  (๑๒๘  ล๎าน
ไรํ)  โดยมีแนวทางในการดําเนินงานที่สําคัญ  ดังนี้   

(๑)  พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ  เพ่ือลดการปลํอยก๏าซเรือน
กระจก  โดยสํงเสริมการผลิตพลังงานสะอาด  นําเทคโนโลยีมาใช๎ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ๑พลังงาน  
ตลอดจนกําหนดกฎระเบียบ  และสร๎างกลไกให๎ทุกภาคสํวนใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจให๎กับประชาชนเกี่ยวกับพัฒนาและการประหยัดพลังงานอยํางถูกต๎องและตํอเนื่อง   

(๒)  พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ  จะให๎ความสําคัญกับการจัดตั้งคณะกรรมการสํวนกลางและระดับพ้ืนที่เพ่ือดูแลและประสานพัฒนาสูํเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ  บรรจุให๎เป็นแผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนที่  สนับสนุนและผลักดันให๎โรงงานปฏิบัติสูํ
อุตสาหกรรมสีเขียว  และปรับกฎระเบียบให๎เอ้ือตํอพัฒนา  สําหรับพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมจะเน๎นการ
เพ่ิมศักยภาพเมืองด๎านสิ่งแวดล๎อม  และพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  ซึ่งเมืองที่เป็นมิตรกับ



-๑๔- 
 

สิ่งแวดล๎อมมีหลายรูปแบบ  เชํน  เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ  เมืองเกษตรสีเขียว  เมืองคาร๑บอนต่ํา  เมืองยั่งยืนของ
อาเซียน  เป็นต๎น   

(๓)  การรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยอนุรักษ๑และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาเพ่ือรักษา
สมดุลของระบบนิเวศและเป็นแหลํงดูดซับคาร๑บอน  และวางแผนบริการจัดการน้ํา  แก๎ปัญหาอุทกภัยและภัยแล๎ง
อยํางบูรณาการ  อีกท้ังเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด๎วยพัฒนาองค๑ความรู๎
และเครื่องมือในการบริหารจัดการ  พัฒนาบุคลากรและองค๑กร  และวิจัยและพัฒนา  เพ่ือรับมือ  ปูองกัน  เฝูาระวัง
และเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ตลอดจนสร๎างความรํวมมือที่ดีในอาเซียนในการบริหารจัดการและใช๎ประโยชน๑
ทรัพยากรรํวมกัน  แก๎ไขปัญหามลพิษข๎ามแดน  และสนับสนุนการเติบโตที่ไมํสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม   

(๔)  นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือสํงเสริมให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  ลดปัญหามลพิษ  ลดการใช๎ทรัพยากร  และลดภาระงบประมาณภาครัฐเพ่ือแก๎ไข
ปัญหาสิ่งแวดล๎อม  โดยจัดให๎มีภาษีสิ่งแวดล๎อม  ได๎แกํ  ภาษีการปลํอยมลพิษและภาษีเพ่ือ  การอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ  กําหนดคําธรรมเนียมการจัดการมลพิษและภาษีผลิตภัณฑ๑และคําธรรมเนียมผลิตภัณฑ๑ที่
กํอให๎เกิดผลกระทบสิ่งแวดล๎อม  ตลอดจนพัฒนาระบบการวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายตํอสิ่งแวดล๎อม  
และสํงเสริมการจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม   

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชนอยํางมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  มีความคุ๎มคํา  โปรํงใส  และเกิดความเป็นธรรมในการ
ให๎บริการสาธารณะและเพ่ือให๎สอดคล๎องกับทิศทางและบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก  โดยมีแนวทางในการ
ดําเนินงานทีส่ําคัญ  ดังนี้   

(๑)  การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ  โดยการปรับโครงสร๎างระบบราชการให๎สามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงและความต๎องการของประชาชนได๎อยํางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เชํน  พัฒนา  e-government  
และ  e-service  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและให๎บริการ  เป็นต๎น  และพัฒนา  และบริหารกําลังคนภาครัฐ
เพ่ือปรับบทบาทให๎สอดคล๎องกับภารกิจที่มีอยูํและเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน  เชํน  พัฒนาหลักสูตรและ
ดําเนินการฝึกอบรมตํางๆ  จัดทํารํางยุทธศาสตร๑บริหารกําลังคนภาครัฐ  วิเคราะห๑อัตรากําลังคนภาครัฐตาม
ยุทธศาสตร๑ประเทศ  เป็นต๎น  รวมทั้งลดปัญหาคอร๑รัปชั่น  เพ่ือสร๎างความโปรํงใสในการบริหารจัดการภาครัฐ  และ
สร๎างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารงานของหนํวยงานภาครัฐ  เชํน  สร๎างและใช๎หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน  และลดขั้นตอนในการทํางาน  นําระบบ  ICT  มาใช๎ใน  การดําเนินงาน  ตลอดจนปฏิรูปกฎหมายให๎
ทันสมัยเพื่อเสริมสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ   

(๒)  การบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่  ให๎สอดคล๎องกับแนวทางพัฒนาของยุทธศาสตร๑ประเทศ  
โดยการสร๎างความเชื่อมโยงระหวํางยุทธศาสตร๑ประเทศ  ยุทธศาสตร๑กระทรวง  ยุทธศาสตร๑จังหวัดและกลุํมจังหวัด  
และแผนพัฒนาอําเภอ  ท๎องถิ่น  ชุมชน  และหมูํบ๎าน  ผํานคณะกรรมการ  คณะทํางาน  ทุกระดับ   

(๓)  การบริหารจัดการข้อมูลและการบูรณาการองค์ความรู้ในภาคราชการทั้งท่ีเป็น  องค์ความรู้ใน
ประเทศและของต่างประเทศ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบูรณาการข๎อมูลและ  องค๑ความรู๎ภาคราชการที่
จําเป็นแกํบุคลากรในภาคราชการ  นักลงทุน  และประชาชนทั่วไป  รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให๎บริการ
ประชาชนด๎วยระบบ  e-Service  โดยแบํงเปูาหมายการดําเนินงานออกเป็น  ๒  ระยะ  ได๎แกํ  ระยะแรก  เพ่ือพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการข๎อมูลและรวบรวมองค๑ความรู๎ภาคราชการ  เพ่ือสนับสนุนพัฒนาเป็น  e-Government  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการให๎บริการแกํ  หนํวยงานราชการ  นักลงทุน  และประชาชนทั่วไป  และในระยะต่อไป  (๒๕๕๗-
๒๕๖๑)  จะพัฒนารูปแบบการให๎บริการประชาชนด๎วยระบบ  e-Service  ผํานทาง  สื่อใหมํ  (New  media)  เชํน  
Mobile  Application  e-book  และ  Social  Network  เป็นต๎น 

 



-๑๕- 
 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒ 
 วิสัยทัศน์ 
 กรอบวิสัยทัศน๑แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่ประเทศ
กําลังประสบอยูํ  ทําให๎การกําหนดวิสัยทัศน๑แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒  ยังคงความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน๑จากวิสัยทัศน๑
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๑  และกรอบหลักการของการวางแผนที่น๎อมนําและประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย๑กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม  การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืน  โดยวิสัยทัศน๑ของการ
พัฒนาทีมุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทย  จากประเทศท่ีมีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง  มีความม่ันคง  
มั่งค่ัง  ยั่งยืน  สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุขและนําไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน๑ระยะยาว  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  
ของประเทศ 
 เป้าหมาย 

๑.  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๑)  เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ํากวําร๎อยละ  ๕.๐ 
(๒)  ผลิตภัณฑ๑มวลรวมในประเทศตํอหัว  (GDP  Per  Capita)  และรายได๎ประชาชาติตํอหัว  (GNP  Per  

Capita)  ณ  สิ้นแผนพัฒนาฯ  ฉบับที ่ ๑๒  ในปี  ๒๕๖๔  เพ่ิมข้ึนเป็น  ๓๑๗,๐๕๑  บาท(๙,๓๒๕  ดอลลาร๑  สรอ.)  
และ  ๓๐๑,๑๙๙  บาท  (๘,๘๕๙  ดอลลาร๑  สรอ.)  ตํอคนตํอปี 

(๓)  ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมตํ่ํากวําเฉลี่ยร๎อยละ  ๒.๕  ตํอปี 
(๔)  การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ํากวําเฉลี่ยร๎อยละ  ๘.๐  (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมํต่ํากวําร๎อยละ  

๑๐.๐  และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ํากวําเฉลี่ยร๎อยละ  ๗.๕  ในขณะที่ปริมาณการสํงออกขยายตัวเฉลี่ย
ไมํต่ํากวําร๎อยละ  ๔.๐  ตํอปี) 

๒.  พัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(๑)  ประชาชนทุกชํวงวัยมีความม่ันคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic  Security)  และมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(๒)  การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับพัฒนาคุณภาพ 
(๓)  สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือตํอพัฒนาคน 
๓.  การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑)  การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากข้ึน 
(๒)  บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง 
๔.  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑)  รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร  สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ๑และการใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืน

และเป็นธรรม 
(๒)  ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(๓)  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔)  เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
(๕)  มีการบริหารจัดการน้ําให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค๑และอุปทานของน้ํา 
๕.  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑)  การบริหารงานภาครัฐที่โปรํงใส  เป็นธรรม  มีประสิทธิภาพ  และมีสํวนรํวม 
(๒)  ขจัดการทุจริตคอร๑รัปชั่น 
(๓)  มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 
 



-๑๖- 
 

แนวทางพัฒนา 
๑.  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๑.๑  การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของพัฒนาวิทยาศาสตร๑  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ทั้งด๎านการลงทุนในการ

วิจัยและพัฒนา  ด๎านบุคลากรวิจัย  ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  และด๎านการบริหารจัดการ  รวมทั้งสนับสนุนและผลักดัน
ให๎ผู๎ประกอบการมีบทบาทหลักด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให๎ใช๎ประโยชน๑
อยํางแท๎จริงทั้งเชิงพาณิชย๑และสาธารณะโดยให๎ความคุ๎มครองทรัพย๑สินทางปัญญา 

๑.๒  พัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนในพัฒนากําลังคนและแรงงานให๎มีทักษะความรู๎และ

สมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด๎วยเทคโนโลยี  เรํงรัดให๎แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู๎ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแขํงขันใน
ตลาดแรงงานได๎  สนับสนุนให๎แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุํนในการเคลื่อนย๎ายระหวํางสาขาการผลิตและ
ระหวํางพื้นที่การผลิต  เพ่ือให๎แรงงานสามารถเคลื่อนย๎ายไปสูํสาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุน
ให๎ผู๎ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให๎เป็น
มาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๑.๓  การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู๎ประกอบการให๎มีความยืดหยุํน  สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจทํามกลางการ

ดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค๎าในรูปแบบตํางๆ  เพ่ิมสัดสํวนความเป็นเจ๎าของของคนไทยและ
สนับสนุนให๎มีการขยายตลาดที่มีแบรนด๑สินค๎าและชํองทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน  ตลอดจนพัฒนาตํอยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข๎าสูํการเป็นศูนย๑กลางการผลิต  บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๑.๔  การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เรํงลงทุนและพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านการคมนาคมขนสํงเพื่อเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและ

ตํางประเทศ  ทั้งพัฒนาและปรับปรุงโครงขํายรถไฟให๎เป็นโครงขํายหลักในการเดินทางและขนสํงของประเทศ  พัฒนา
โครงขํายระบบขนสํงสาธารณะและโครงขํายทางหลวงพิเศษระหวํางเมือง  ขยายขีดความสามารถของทําอากาศยาน
หลักของประเทศ  พัฒนาทําเรือท่ีมีศักยภาพให๎เป็นทําเรืออิเล็กทรอนิกส๑เต็มรูปแบบ  รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุง
ระบบโทรคมนาคมของประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนพัฒนาด๎านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
เชํน  อุตสาหกรรมซํอมบํารุงและผลิตชิ้นสํวนอากาศยาน  และอุตสาหกรรมระบบราง  เป็นต๎น  เพ่ือสร๎างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให๎กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๑.๕  การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตร  โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค๎าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค๎าเกษตรแปร

รูปที่มีมูลคําสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร๎างความเชื่อมโยงทางด๎านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ๎านและ
ลดระดับการผลิตสินค๎าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขํงขัน  ลงสูํระดับท่ีจําเป็นสําหรับการสร๎างความ
มั่นคงทางด๎านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให๎สอดคล๎องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต๎องการของตลาดตั้งแตํ
ต๎นน้ําถึงปลายน้ําทั้งด๎านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั้งสํงเสริมการรวมกลุํมทางการเกษตรจากกิจการเจ๎าของคน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ๑  ห๎างหุ๎นสํวน  และบริษัทเพ่ือให๎เกิดการประหยัดจากขนาด  พิจารณา
พันธุ๑พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหลํงน้ํา  ใช๎เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม  ใช๎กลไกตลาดใน
การปูองกันความเสี่ยง  ตลอดจนสํงเสริมและเรํงขยายผลแนวคิดการท๎าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร๎างการผลิตภาคบริการโดยเรํงพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงให๎เกิด
ความเชื่อมโยงกันเป็นโครงขํายทั้งทางบก  ทางน้ํา  และทางอากาศ  เรํงพัฒนาทําเทียบเรือขนาดใหญํเพ่ือรองรับการ 



-๑๗- 
 

เติบโตของการทํองเที่ยวทางทะเล  ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายที่เก่ียวข๎องกับการทํองเที่ยวให๎ครอบคลุมและทันสมัยทั้ง
การควบคุมกิจกรรมตํางๆ  เกี่ยวกับการทํองเที่ยวและสํงเสริมการทํองเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการทํองเที่ยวของไทยสูํสากลและรองรับพัฒนาการทํองเที่ยวให๎สามารถแขํงขันได๎ในระดับนํานํา
ชาติ  รวมทั้งสํงเสริมพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุํมคลัสเตอร๑ทํองเที่ยว  โดยสนับสนุนพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวของ
พ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ  วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท๎องถิ่นและกิจกรรมการทํองเที่ยว  ตลอดจนสํงเสริมการ
สร๎างความเชื่อมโยงด๎านการทํองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขําย
คมนาคมขนสํงเชื่อมโยงกันเพ่ือให๎เกิดพัฒนาแบบองค๑รวมทั้งระบบพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหลํง
การถํายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได๎ประเทศ  และเป็นกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให๎เข๎าสูํการเป็นศูนย๑กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด๎านการค๎าการลงทุน  เชํน  โลจิสติกส๑และพลังงาน  รวมทั้งปัจจัยสนับสนุน
การลงทุนอ่ืนๆ  เชํน  ลดอุปสรรคการเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศเป็นต๎น  สํงเสริมการน้ําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต๑ใช๎ทั้งภาคการผลิต  การตลาด  การบริหารจัดการการเงิน  และโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล  ในการอํานวยความสะดวกทางการค๎าการลงทุนด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส๑  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร๎าง
เศรษฐกิจและสังคมแหํงปัญญาและการเรียนรู๎  มุํงเน๎นพัฒนาธุรกิจเชิงสร๎างสรรค๑  การลงทุนที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  การประหยัดพลังงานและการใช๎พลังงานทดแทน  การลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชย๑  การจัดตั้งสํานักงานใหญํข๎ามประเทศ  บริษัทการค๎าระหวํางประเทศ  รวมทั้งการให๎ความสําคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสูํสังคมขององค๑กร  และกิจการเพ่ือสังคม 

๒.  พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๒.๑  พัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแตํแรกเกิดให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎าน  วัยเรียน  วัยรุ่นให๎มีทักษะการเรียนรู๎  ทักษะชีวิต 
สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนภายใต๎บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให๎มพัีฒนายกระดับสมรรถนะ 
ฝีมือแรงงานเพ่ือสร๎างผลิตภาพเพ่ิมให๎กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให๎มีการท๎างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ 
ประสบการณ๑  มีรายได๎ในการดํารงชีวิต  มีการสร๎างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพ 
และโรคเรื้อรังตํางๆ  ที่จะกํอให๎เกิดภาระแกํปัจเจกบุคคล  ครอบครัว  และระบบบริการสุขภาพ 

๒.๒  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียมและทั่วถึง  โดย 
(๑)  ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมํเพ่ือสร๎างความ

รับผิดชอบตํอผลลัพธ๑  (Accountability)   
(๒)  ปฏิรูประบบการคลังด๎านการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร

งบประมาณตรงสูํผู๎เรียน  สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา   
(๓)พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ  ตั้งแตํกระบวนการผลิต  สรรหา  และการคัดเลือกให๎ได๎คนดีคนเกํง  รวมทั้ง

ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน๎นผลลัพธ๑จากตัวผู๎เรียน   
(๔)  ปฏิรูประบบการเรียนรู๎  โดยมุํงจัดการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแตํระดับ

ปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู๎  ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนให๎สอดคล๎องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต๎องการของตลาด  การวิจัยและการใช๎เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ 

๒.๓  พัฒนาด้านสุขภาพ  โดยสํงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย๑เพ่ือรองรับการเป็น
สังคมผู๎สูงอายุทั้งในด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพและที่อยูํอาศัยสําหรับผู๎สูงอายุ  ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร๎างความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากร
ด๎านสาธารณสุข  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให๎เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช๎
ทรัพยากร  และสํงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขํายที่มีการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน  พัฒนาศักยภาพของ
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ประเทศไทยสูํการเป็นศูนย๑กลางสุขภาพนํานําชาติทั้งในด๎านศูนย๑กลางบริการสุขภาพ  (Medical  Service  Hub)  
ศูนย๑กลางบริการเพื่อสํงเสริมสุขภาพ (Wellness  Hub)  ศูนย๑กลางยาและผลิตภัณฑ๑เพ่ือสุขภาพ  (Product  Hub)  
และศูนย๑กลางบริการวิชาการและงานวิจัย  (Academic  Hub)  เพ่ือน้ํารายได๎กลับมาใช๎ยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งสํงเสริมการให๎ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health  in  All  
Policies)  เพ่ือให๎การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสํวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตํอสุขภาพ
ของประชาชน 

๒.๔  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล๎อมและความจําเป็นทางกายภาพให๎เหมาะกับวัย  และพัฒนาระบบการดูแลผู๎สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด๎านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยํางบูรณาการ  โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
อยํางตํอเนื่อง  รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร๎อมให๎เป็นต๎นแบบของการดูแลผู๎สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสูํ
ชุมชนอ่ืน  ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมในการใช๎ชีวิตประจําวันสําหรับผู๎สูงอายุ 

๓.  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๓.๑  การยกระดบัรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุํงเน๎นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน   

โดยสนับสนุนให๎แรงงานมีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอยํางมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร๎าง
คําจ๎างแรงงานให๎ชัดเจนและสะท๎อนทักษะฝีมือแรงงานอยํางแท๎จริง  เรํงผลักดันให๎การใช๎ระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้  เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายยํอย  โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล๎องกับพ้ืนที่  สร๎าง
หลักประกันรายได๎แทนการอุดหนุนด๎านราคาสินค๎าเกษตร  ลดต๎นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๓.๒  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ระดับปัจเจก  โดย   

(๑)  พัฒนาระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงอยํางหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สวัสดิการสังคม  และกระบวนการยุติธรรม   

(๒)  สนับสนุนการจัดหาที่อยูํอาศัยของผู๎มีรายได๎น๎อยและการเข๎าถึงระบบสาธารณูปโภค  กําหนดเป็น
นโยบายที่อยูํอาศัยแหํงชาติและเมืองนําอยูํ  พัฒนาโครงการที่อยูํอาศัยแก๎ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการ
รํวมกับธุรกิจเอกชน   

(๓)  การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จําเป็นและเหมาะสมตามกลุํมเปูาหมาย  (Customized  Welfare)  
ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตํางกัน  โดยมีแนวทางการรับภาระคําใช๎จํายรํวมกัน  (Cost  Sharing) 

๓.๓  การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสนับสนุนให๎
เกษตรกรรายยํอยที่ไร๎ที่ดินทํากินและยากจนได๎มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ําอยํางเป็นระบบและเข๎าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได๎อยํางแท๎จริงด๎วยการผลักดันพรบ.ทรัพยากรน้ําพ.ศ.  ....  และ
บูรณาการแผนงานและงบประมาณรํวมกันของหนํวยงาน  และสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม  รวมทั้งปรับโครงสร๎าง
ภาษีท่ีเป็นธรรม  เชํน  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง  ภาษีมรดก  และภาษีสิ่งแวดล๎อม  เป็นต๎น 

๓.๔  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ๎มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  และการเข๎าถึง
กระบวนการยุติธรรมอยํางเทําเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งด๎านกฎหมายให๎แกํประชาชน  รวมทั้ง
การปรับปรุงและบังคับใช๎กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา  เชํน  กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก  
กฎหมายที่ดิน  เป็นต๎น 
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๔.  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๔.๑  การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมืองเตรียมความพร๎อมรองรับความ

เป็นเมือง  ทั้งด๎านการบริหารจัดการด๎านผังเมืองด๎านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ระบบคมนาคมขนสํง  ระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม  ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได๎มาตรฐาน  มีคุณภาพ  และเพียงพอตํอความ
ต๎องการของคนในเมือง  รวมทั้งเสริมสร๎างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับพัฒนา 

๔.๒  พัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านสํงเสริมและเรํงรัดพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกส๑ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศทั้งด๎านการค๎า  การลงทุน  และการ
บริการ  โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  (Green  Logistics)  สนับสนุนให๎เกิดความรํวมมือในหํวงโซํอุปทาน  
และปรับปรุงกฎหมาย  กฎระเบียบ  รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด๎านอํานวยความสะดวกทางการค๎า  ขนสํง  และโลจิ
สติกส๑ให๎มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตํอภาคธุรกิจอยํางแท๎จริง 

๔.๓  การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน  และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให๎ความสําคัญ
กับนโยบายสํงเสริมการลงทุนและการค๎าชายแดนเพ่ือดึงดูดให๎นักลงทุนในภูมิภาคเข๎ามาลงทุนในไทยและประเทศ
เพ่ือนบ๎าน  รวมทั้งสํงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให๎ความสําคัญกับการลงทุน
โครงสร๎างพื้นฐาน  การสํงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน๑  การบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าว  และการให๎บริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ  เพ่ือชํวยอํานวยความสะดวกด๎านการค๎าชายแดนและการผํานแดนระหวํางไทยกับประเทศใน
ภูมิภาคมากขึ้น 

๕.  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๑  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว  ใช๎ประโยชน๑จากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจํากัด

และศักยภาพในการฟ้ืนตัว  ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม๎  โดยสนธิกําลังของทุกภาคสํวนนําระบบสารสนเทศมาใช๎
เพ่ือการบริหารจัดการ  บังคับใช๎กฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎โดยสํงเสริมการปลูกไม๎มี
คําทางเศรษฐกิจระยะยาว  อนุรักษ๑และใช๎ประโยชน๑ความหลากหลายทางชีวภาพอยํางยั่งยืนและแบํงปันผลประโยชน๑
อยํางเป็นธรรม  รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคําของระบบนิเวศและการสร๎างรายได๎จากการอนุรักษ๑  จัดสรร
ที่ดินให๎แกํผู๎ยากไร๎  กระจายการถือครองที่ดิน  จัดทําฐานข๎อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ  การ
จัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก๎าวหน๎ากําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม  และกําหนดมาตรการปูองกันการถือ
ครองที่ดินของคนตํางชาติ  บริหารจัดการน้ําเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน  บูรณาการระหวํางหนํวยงานอยํางเป็นระบบ  
สร๎างศูนย๑ข๎อมูลทรัพยากรน้ําจัดตั้งองค๑กรบริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนที่  เชํน  คณะกรรมการลุํมน้ํา  และองค๑กรผู๎ใช๎
น้ํา  คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ลดความขัดแย๎งเชิงนโยบายระหวํางพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  การ
ทํองเที่ยว  การประมง  และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรํโดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ําแรํมาใช๎
ประโยชน๑  คํานึงถึงความจําเป็นและมูลคําในอนาคต  บังคับใช๎มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแรํที่กํอ
มลพิษตํอสภาพแวดล๎อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๒  การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร๎างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช๎แล๎ว  ที่มี
ประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสูํ  Zero  Waste  Society  ผํานมาตรการตํางๆ  เชํน  การปฏิรูประบบภาษีและ
คําธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล๎อม  การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล๎อม  มาตรฐานและฉลากสินค๎า  เป็นต๎น 

๕.๓  การส่งเสริมการผลิต  การลงทุน  และการสร้างงานสีเขียว  เพ่ือยกระดับประเทศสูํเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  พัฒนาคลัสเตอร๑อุตสาหกรรมสีเขียว  สํงเสริมผู๎ประกอบการให๎สามารถปรับระบบสูํ
หํวงโซํอุปทานหรือหํวงโซํคุณคําท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  (Green  Supply  Chain/Green  Value  Chain)  
สํงเสริมการท๎าการเกษตรกรรมยั่งยืน  รวมทั้งสํงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อย  เพ่ือให๎ประเทศ
ไทยมีศักยภาพให๎มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
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๕.๔  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด๎วยการเรํงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ  
ขยะ  น้ําเสีย  และของเสียอันตราย  ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  เพ่ือสร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดีให๎กับประชาชน  
เรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล๎าดับแรก  โดยสํงเสริมให๎เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน้ํากลับมาใช๎ใหมํให๎มาก
ที่สุด  เรํงกําจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมในสถานที่กําจัดในพ้ืนที่วิกฤต  สร๎างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายที่เหมาะสม  เน๎นการแปรรูปเป็นพลังงาน  สร๎างวินัยของคนในชาติมุํงสูํการจัดการที่ยั่งยืน  โดยให๎ความรู๎
แกํประชาชน  และการบังคับใช๎กฎหมาย 

๕.๕  พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดทําแผนแมํบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของอาเซียน  หาแนวทางความรํวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุํมน้ําโขงใน
ประเด็นการขนสํงข๎ามพรมแดน  การเคลื่อนย๎ายแรงงาน  การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๖  การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกให๎กับทุกภาคสํวน  สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร๑  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนา
ระบบฐานข๎อมูลและระบบการเตือนภัย  ตลอดจนสํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให๎ความสําคัญกับการปูองกันน้ําทํวม  วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง  
พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุํนตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate  Resilience  City)  การ
ให๎บริการของระบบนิเวศ  สํงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร๎างแนวปูองกันตามธรรมชาติ  
และการจัดทําแผนธุรกิจตํอเนื่อง  รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให๎มีประสิทธิภาพพร๎อมรองรับแนวโน๎มการ
เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๖.  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๖.๑  การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ  โดยให๎มีชํองทางให๎ทุกภาคสํวนสามารถ

เข๎าถึง  เข๎าตรวจสอบข๎อมูลของภาคราชการและร๎องเรียนได๎  เชํน  ข๎อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ  จัดจ๎างโครงการ
ของทางราชการ  ข๎อมูลการประมูลโครงการ  ผู๎ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข๎อมูลความก๎าวนําตาม
กระบวนการยุติธรรม  เชํน  คดีท่ีไมดํําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  คดีทุจริตคอร๑รัปชันและคดีที่ประชาชนให๎ความ
สนใจในแตํละยุคสมัย  ฯลฯ 

๖.๒  พัฒนาบุคลากรภาครัฐให๎มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอตํอการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐรํวมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให๎ระบบราชการเล็กกระทัดรัดแตํมีความคลํองตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

๖.๓  การสร้างรูปแบบพัฒนา  อปท.  ให้เหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด๎านเศรษฐกิจ  
สังคมและสิ่งแวดล๎อม  รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือขํายและเชื่อมโยงภาคสํวนตํางๆ  ในระดับพ้ืนที่ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

๖.๔  การสร้างระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร๎างผลงานที่มีคุณภาพ  
รวดเร็วและนําเชื่อถือ  สามารถเป็นเครื่องมือให๎กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได ๎ โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งการติดตาม  ประเมินผลโครงการใหญํๆ  ที่มีการใช๎จํายงบประมาณเป็นจํานวนมาก  และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว๎าง  ประกอบไปด๎วย   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย๑  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล๎าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ  
                      สูํความม่ังคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
                       และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส๑  
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

 
๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ๑.๓.๑  แผนพัฒนาภาค 
      ๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    (๑)  เพิ่มศักยภาพการแขํงขันด๎านเศรษฐกิจ โดยยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต  
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด๎านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการทํองเที่ยว  การตั้ง
องค๑กรรํวมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือสํงเสริมอํานวยความสะดวกด๎านการลงทุน  และสํงเสริมความรํวมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
  (๒)  สร๎างคนให๎มีคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาคนให๎มีสุขภาวะดีทั้งรํางกาย  จิตใจและสติปัญญา  รอบรู๎เทํา
ทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพได๎อยํางมีคุณภาพ 
  (๓)   สร๎างสังคมและเศรษฐกิจรากฐานให๎เข๎มแข็ง เพ่ือสร๎างความมั่นคงทางอาหาร  แก๎ไขปัญหา
ความยากจน  หนี้สิน  และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง  สามารถพ่ึงพาตนเองแลดูแลครอบครัวได๎
อยํางอบอุํน   
  (๔)  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ๑  โดยเรํงอนุรักษ๑และฟ้ืนฟูปุาไม๎ให๎ได๎  
๑๕.๙  ล๎านไรํ  หรือร๎อยละ  ๒๕  ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการบุกรุกพ้ืนที่ชุํมน้ํา  พัฒนาแหลํงน้ําและระบบชลประทาน  
ฟ้ืนฟูดิน  ยับยั้งการแพรํกระจายดินเค็ม  และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสํงเสริมทําการเกษตรอินทรีย๑ 
      ๒.  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑)  กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๑  ประกอบด๎วย  อุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลําภู  
และเลย  เน๎นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน๑เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร๎างการผลิตด๎านการเกษตร  สํงเสริม
การค๎า  การลงทุนและการทํองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
  (๒)  กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๒  ประกอบด๎วย  สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร  
เน๎นให๎ความสําคัญกับความรํวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ๎าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าการเกษตร  
การสํงเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การทําปศุสัตว๑โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓)  กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ประกอบด๎วย  ขอนแกํน  กาฬสินธุ๑  มหาสารคาม
และร๎อยเอ็ด  เน๎นการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย๑กลางการค๎าบริการ  และการลงทุนของ
ภาค  การใช๎ประโยชน๑พื้นที่ชลประทานให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด  การทําการเกษตรก๎าวหน๎า  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  (Ethanal)  ควบคูํกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔)  กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือลําง  ๑  ประกอบด๎วย  นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย๑  สุรินทร๑  
มุํงเน๎นการพัฒนาระบบชลประทานให๎เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  (Ethanal)  
พัฒนาการทอํงเที่ยว  ทั้งการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน๑และอารยธรรมขอมด๎วยการสร๎างคุณคําเพ่ิม  และพัฒนาเส๎นทาง 
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  (๕)  กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือลําง  ๒  ประกอบด๎วย  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร  และ
อํานาจเจริญ  มุํงเน๎นการพัฒนาแหลํงน้ํา  และระบบการบริหารจัดการเพ่ือแก๎ไขปัญหาน้ําทํวมและขาดแคลนน้ํา   
การสร๎างงานและรายได๎จากการทํองเที่ยวให๎มากขึ้น 

   ๓.  โครงการที่ส าคัญ 
 - โครงการผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ในทุํงกุลาร๎องไห๎เพื่อการสํงออก 
 - โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสูํอินโดจีน 
 - โครงการพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวอารยธรรมของ 
 - โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
 - โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด๎วยระบบการศึกษาทางไกล 
 - โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข๎มแข็ง 
 - โครงการฟื้นฟูลุํมน้ําชีตอนบนและลุํมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

   
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด) 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด  (Vision) 
“ศูนย๑กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  เชื่อมโยงการบริการ  การทํองเที่ยว  และโลจิสติกส๑   

สูํอนุภูมิภาคลุํมน้ําโขง” 
เป้าประสงค์รวม 
๑.  เพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑มวลรวมกลุํมจังหวัด 
๒.  เพิ่มผลิตภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให๎ได๎มาตรฐาน  
๓.  เพิ่มรายได๎จากการทํองเที่ยวกลุํมจังหวัด  
ตัวชี้วัดรวม 
๑.  ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ๑มวลรวมกลุํมจังหวัด  
๒.  อัตราการขยายตัวรายได๎การทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น  

 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
   ๑.  เป้าประสงค์  
  ๑.๑  เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให๎ได๎มาตรฐาน 
  ๑.๒  พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ๑แปรรูปการเกษตร 
   ๒.  ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ 
  ๒.๑  ร๎อยละของผลิตภัณฑ๑มวลรวมภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น  
  ๒.๒  ร๎อยละของผลิตภัณฑ๑มวลรวมภาคการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น  
  ๒.๓  ร๎อยละของจํานวนแปลง/ฟาร๑มที่ได๎รับการรับรอง   
   ๓.  กลยุทธ์และแนวทางพัฒนา 
  ๓.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
  ๓.๒  พัฒนาและสร๎างมูลคําเพ่ิมสินค๎าพืชเศรษฐกิจหลัก 
  ๓.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า  การบริการและโลจิสติกส์ 
   ๑.  เป้าประสงค์  
  ๑.๑  เพ่ิมมูลคําการค๎าและการบริการกลุํมจังหวัด 
  ๑.๒  เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุํมจังหวัด 
   ๒.  ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ 
  ๒.๑  ร๎อยละของผลิตภัณฑ๑มวลรวมภาคการค๎าและบริการกลุํมจังหวัด  
  ๒.๒  ร๎อยละของผลิตภาพแรงงาน 
   ๓.  กลยุทธ์และแนวทางพัฒนา 
  ๓.๑  พัฒนาศักยภาพ  SMEs  และเครือขํายผู๎ประกอบการ 
  ๓.๒  พัฒนาและเชื่อมโยงโครงขํายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส๑ 
  ๓.๓  พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแกํผู๎ประกอบการ  
  ๓.๔  พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ๑กลุํมจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
   ๑.  เป้าประสงค์  
  ๑.๑  เพ่ิมรายได๎จากการทํองเที่ยวและผลิตภัณฑ๑ที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้น 
   ๒.  ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ 
  ๒.๑  รายได๎จากการทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดเพิ่มขึ้น 
  ๒.๒  มูลคําการจําหนํายผลิตภัณฑ๑ใหมํที่เพิ่มขึ้น 
   ๓.  กลยุทธ์และแนวทางพัฒนา 
  ๓.๑  พัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเที่ยว 
  ๓.๒  พัฒนาเครือขํายอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและบริการ 
  ๓.๓  สํงเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยวกลุํมจังหวัด  
  ๓.๔  พัฒนาและยกระดับไหมให๎เป็นศูนย๑กลางแฟชั่นผ๎าไหมในภูมิภาค  

๑.๔  ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
     ๑.  วิสัยทัศน์จังหวัด  :   

“กาฬสินธุ๑เมืองอาหารปลอดภัย  ภูมิปัญญาวิถีถิ่นไทย  นําอาศัย  ทํองเที่ยว  และลงทุน” 
             ๒.  พันธกิจ  : 

๑)  ผลักดันให๎จังหวัดกาฬสินธุ๑เป็นแหลํงผลิต  แปรรูป  อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร  โดยเน๎นการ 
พัฒนาการผลิตข๎าว  GAP  ข๎าวอินทรีย๑  ข๎าว  GI  และการผลิตอาหารตามมาตรฐาน  KS 

๒)  เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ  (ข๎าว  มันสําปะหลัง  และอ๎อย)  โดยเน๎นกระบวนการผลิต   
การแปรรูปและการสํงออก  เพ่ือเพ่ิมมูลคํา 

๓)  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ๑จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น  โดยเน๎นการใช๎นวัตกรรมเชิง 
สร๎างสรรค๑ให๎ได๎มาตรฐานและแขํงขันได๎ 

๔)  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ทั้งทางด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  กระบวนการ 
จัดการด๎านการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข  เพ่ือก๎าวไปสูํการเป็นเมือง  นําอาศัย  นําทํองเที่ยว 
และนําลงทุน  ตามวาระจังหวัด  ในพัฒนาสูํเมืองแหํง  “สุข  สวย  รวย  ดี” 

๕)  สํงเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล  โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน 
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๖)  สร๎างสังคมแหํงความม่ันคงและปลอดภัย  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
 

  ๓.  เป้าประสงค์รวม 
๑)  ผลิตภัณฑ๑มวลรวมของจังหวัด  GPP  เพ่ิมขึ้นร๎อยละ  ๒  ตํอปี 
๒)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ๑ความจาเป็นพ้ืนฐาน  (จปฐ.)  อยํางน๎อยร๎อยละ  ๙๐   

ของจํานวนตัวชี้วัด 
  ๔.  ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 

๑)  สํงเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
๒)  ยกระดับผลิตภัณฑ๑จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎วยนวัตกรรม  ให๎ได๎มาตรฐานและแขํงขันได๎ 
๓)  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให๎เป็นเมืองนําอาศัย  นําทํองเที่ยว  และนําลงทุน 
๔)  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
๕)  สร๎างสังคมแหํงความม่ันคงและปลอดภัย 

  ๕.  ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด/เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์พัฒนา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืช

เศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
  ๑.๑)  เป้าประสงค์ 

มูลคําที่เพ่ิมข้ึนของการผลิตอาหารปลอดภัย 
  ๑.๒)  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

(๑)  ร๎อยละของจํานวนแปลง/ฟาร๑มที่ได๎รับการรับรองมาตรฐาน  GAP  (ร๎อยละ  ๖๐  ตํอปี) 
จากจํานวนแปลงฟาร๑มที่ได๎รับการตรวจรับรอง 

(๒)  ร๎อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลผลิตข๎าวปลอดภัยและข๎าวอินทรีย๑  (ร๎อยละ  ๕  ตํอปี) 
(๓)  ร๎อยละของเกษตรกรผู๎ผลิตสินค๎าได๎รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ๑ 

(KS)  เพ่ิมขึ้น  (ร๎อยละ  ๑๐  ตํอปี) 
(๔)  ร๎อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลคําการจําหนํายพืชเศรษฐกิจหลัก  (ร๎อยละ  ๑  ตํอปี) 

  ๑.๓)  กลยุทธ์ 
(๑)  สํงเสริมพัฒนาพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย  เกษตรอินทรีย๑ 
(๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูปอาหารปลอดภัยให๎ได๎มาตรฐาน 
(๓)  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของกลุํมผู๎ผลิตอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร 
(๔)  สํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของภาคการตลาด  เพ่ือสร๎างความยั่งยืน  และแขํงขันได๎ 

ของสินค๎าอาหารปลอดภัย 
(๕)  พัฒนาคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักเพ่ือเพ่ิมมูลคํา 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  ให้ได้มาตรฐาน
และแข่งขันได้ 

  ๒.๑)  เป้าประสงค์ 
มูลคําที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ๑จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

  ๒.๒)  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(๑)  ร๎อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการจําหนํายผ๎าไหมแพรวา  (ร๎อยละ  ๕  ตํอปี) 
(๒)  ร๎อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการจําหนํายสินค๎า  OTOP  และผลิตภัณฑ๑ชุมชน  (ร๎อยละ  ๑๒  ตํอปี) 
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  ๒.๓)  กลยุทธ์ 
(๑)  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคําและคุณคําให๎แกํผลิตภัณฑ๑ 

จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น  เชํน  ผ๎าไหมแพรวา  ผลิตภัณฑ๑ชุมชน  และสินค๎า  OTOP 
(๒)  สํงเสริมเศรษฐกิจฐานรากให๎มีความเข๎มแข็ง  และยกระดับศักยภาพผู๎ประกอบการ  SMEs 

และ  Startup  จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
(๓)  พัฒนาและเชื่อมโยงกลุํมเครือขํายเกษตรกร  ผู๎ผลิต  ผู๎ประกอบการ  ให๎มีความเข๎มแข็ง 

และมีเอกภาพ  เพ่ือสร๎างอํานาจตํอรองทางการตลาด 
(๔)  เพ่ิมศักยภาพการบูรณการของหนํวยงานภาครัฐในการสํงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต 

การแปรรูป  การจําหนํายผ๎าไหมแพรวา  สินค๎า  OTOP  และผลิตภัณฑ๑ชุมชน  ให๎ได๎มาตรฐานแบบครบวงจร 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเที่ยว  และน่าลงทุน 
  ๓.๑)  เป้าประสงค์ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  ๓.๒)  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

(๑)  จํานวนถนนที่เชื่อมโยง  การค๎า  การขนสํงได๎รับการกํอสร๎าง  ปรับปรุงและพัฒนา (๕  สาย ตํอปี) 
(๒)  ร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักของประชาชนชาวกาฬสินธุ๑ทุกชํวงวัยที่ได๎รับบริการและการดูแล  (ร๎อย 

ละ  ๘๐  ตํอปี) 
(๓)  ร๎อยละของผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการจัดสวัสดิการอยํางทั่วถึง  (ร๎อยละ  ๘๐  ตํอปี) 
(๔)  ร๎อยละของหมูํบ๎านชุมชนที่ผํานเกณฑ๑ชุมชนเข๎มแข็ง  (ร๎อยละ  ๘๐) 
(๕)  ร๎อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นปุา  (ร๎อยละ  ๑  ตํอปี) 
(๖)  ร๎อยละของหมูํบ๎าน/ชุมชน  ที่มีการจัดตั้ง  “จุดรวบรวมขยะอันตราย”  (ร๎อยละ  ๑๐๐  ตํอปี) 
(๗)  ร๎อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของคําเฉลี่ย  O-NET  มัธยมศึกษาปีที่  ๓  (ร๎อยละ  ๑  ตํอปี) 
(๘)  ร๎อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได๎จากการทํองเที่ยว  (ร๎อยละ  ๒  ตํอปี) 

  ๓.๓)  กลยุทธ์ 
(๑)  พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  และการบริหารจัดการน้ํา  เพ่ือสนับสนุน 

การขับเคลื่อนวาระจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอาศัย  นําทํองเที่ยว  และนําลงทุน 
(๒)  เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย๑ทุกชํวงวัย  การดูแลผู๎ด๎อยโอกาส  ตามกรอบกิจกรรม   

๓  ดี  (คนด ี รายได๎ดี  สุขภาพดี) 
(๓)  สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อมเชิงพื้นที่  การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

และการบูรณาการการจัดการขยะอยํางถูกสุขอนามัย 
(๔)  พัฒนาสังคมแหํงการเรียนรู๎และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
(๕)  สํงเสริมและสนับสนุนการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  การทํองเที่ยวยุคกํอนประวัติศาสตร๑  และ 

การทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๔.๑)  เป้าประสงค์ 

ประชาชนมีความพึงพอใจตํอการบริการของหนํวยงานภาครัฐ 
  ๔.๒)  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

(๑)  ร๎อยละของข๎อร๎องเรียนจากศูนย๑ดํารงธรรมที่ได๎รับการแก๎ไขเป็นที่ยุติ  (ร๎อยละ  ๘๐  ตํอปี) 
(๒)  ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎รับบริการหนํวยงานภาครัฐ  (ร๎อยละ  ๘๐  ตํอปี) 



-๒๖- 
 

(๓)  การบริหารจัดการของหนํวยงานภาครัฐที่มีผลการดําเนินงานในรูปแบบประชารัฐ 
ที่เป็นรูปธรรมอยํางน๎อย  ๕  เรื่องตํอปี 

(๔)  ร๎อยละของคุณธรรมและความโปรํงใสการดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ  (ร๎อยละ  ๘๐  ตํอปี) 
  ๔.๓)  กลยุทธ์ 

(๑)  เพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพในการบริหารจัดการองค๑การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยเน๎นการมสีํวนรํวมของประชาชน 

(๒)  สํงเสริมความรํวมมือพัฒนาด๎วยกลไกประชารัฐ 
(๓)  พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและระบบสารสนเทศของหนํวยงานภาครัฐ  และการเชื่อมโยงข๎อมูล 

ด๎านการค๎า  การลงทุน  การทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน  เพ่ือให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  :  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
    ๕.๑)  เป้าประสงค์ 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินเพ่ิมข้ึน 
    ๕.๒)  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

(๑)  สถิติการจับกุมผู๎กระทาความผิดในคดี  ๓  กลุํม  คําเปูาหมาย  (ร๎อยละ  ๖๐  ตํอปี) 
(๒)  อัตราผู๎เสียชีวิตตํออุบัติเหตุจราจรทางบกตํอประชากรแสนคน  (ร๎อยละ  ๑  ตํอปี) 
(๓)  ระดับความสําเร็จในการแก๎ไขปัญหายาเสพติด  (ระดับ  ๔) 
(๔)  ร๎อยละของหมูํบ๎าน/ชุมชน  ที่ผํานเกณฑ๑หมูํบ๎าน/ชุมชนสีขาว  (สถานะ  ก  =ปลอดยาเสพติด) 

(ร๎อยละ  ๕๐  ตํอปี) 
  ๕.๓)  กลยุทธ์ 

(๑)  เสริมสร๎างความมั่นคงภายในและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
(๒)  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการแก๎ปัญหาสังคม 
(๓)  ยกระดับมาตรการการแก๎ปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ 
วิสัยทัศน์ 

“การเกษตรปลอดภัย  สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่น  เพ่ิมศักยภาพการทํองเที่ยวและบริการ  อนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  พัฒนาคน  และสังคม  อยํางยั่งยืน” 
ยุทธศาสตร์พัฒนา  ประกอบด๎วย  ๗  ด๎าน  ดังนี ้  
ประเด็นยุทธศาสตร๑ที ่ ๑ พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียน   
ประเด็นยุทธศาสตร๑ที ่ ๒  พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยํางครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร๑ที ่ ๓  พัฒนาผ๎าไหมแพรวาและสํงเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร๑ที ่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร๑ที ่ ๕  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร๑ที ่ ๖  การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ประเด็นยุทธศาสตร๑ที ่ ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต๎การบริหารงานกิจการ 
                               บ๎านเมืองที่ดี 
 
 
 



-๒๗- 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
แนวทางพัฒนา 

๑. สํงเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิต   
๒. สํงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
๓. สํงเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและ 

คุ๎มครองสิทธิของประชาชน 
๔. สํงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
๕. การเสริมสร๎างศักยภาพและโอกาสของผู๎สูงอายุ  คนพิการและผู๎ด๎อยโอกาส 
๖. สนับสนุนบทบาทของสตรีในท๎องถิ่นในการมีสํวนรํวมในพัฒนาท๎องถิ่น 
๗. การสํงเสริมการมีอาชีพ  รายได๎  และความเข๎มแข็งของชุมชน 
๘. สํงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวให๎เข๎มแข็ง 
๙. สํงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๑๐. สํงเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากประชาชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  อยํางยั่งยืนสูํประชาคมอาเซียน 
๑๑. สํงเสริมและพัฒนาการศึกษาเพ่ือทางรอดและทางเลือก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๒  พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
แนวทางพัฒนา 

๑. สํงเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยํางครบวงจร 
๒. สํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรที่ได๎คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย  (GAP) 
๓. การสร๎างมูลคําเพ่ิม 
๔. พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและศูนย๑สารสนเทศข๎อมูลทางการเกษตร 
๕. การบริหารจัดการองค๑กรเกษตรกรให๎เข๎มแข็งและกินดีอยูํดีมีรายได๎เพ่ิมข้ึนตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
๖. สํงเสริมให๎มีการใช๎ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย๑ชีวภาพที่มีคุณภาพ 
๗. พัฒนาแหลํงน้ําและกระจายน้ําเพ่ือการเกษตร  และอุปโภคบริโภค 
๘. สํงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๙. สํงเสริมกลุํมผู๎ผลิตเกษตรอินทรีย๑ชีวภาพ  ปศุสัตว๑  และการเกษตรแบบผสมผสานอยํางครบวงจร 
๑๐. ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบในการสํงออกสูํประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
แนวทางพัฒนา 

๑. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
๒. สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการ 
๓. สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ๎าไหมแพรวาและผ๎าทอพื้นเมือง 
๔. การเชื่อมโยงผ๎าไหมแพรวากับการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๕. สํงเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
๖. สํงเสริมและเพ่ิมชํองทางการตลาดระหวํางภูมิภาคและระหวํางประเทศ 
๗. การวิจัยการผลิตและการตลาดผ๎าไหมแพรวา 
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๘. สํงเสริมศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๙. สํงเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 
๑๐.   สํงเสริมและตํอยอดจุดเดํนของผลิตภัณฑ๑ของท๎องถิ่น 
๑๑.   เสริมสร๎างอาชีพ  ผลิตภัณฑ๑และบริการด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎เป็นวัฒนธรรมสร๎างสรรค๑ 
๑๒.   พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 
๑๓.   สํงเสริมและเชื่อมโยงผ๎าไหมแพรวากับการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๑๔.   สํงเสริมพัฒนาทํานุบํารุงศาสนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางพัฒนา 

๑. สํงเสริมและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน 
๒. เสริมสร๎างขีดความสามารถของผู๎ประกอบการและบุคลากรให๎มีศักยภาพ 
๓. สํงเสริมพัฒนาธุรกิจการค๎า  การบริการ  และอุตสาหกรรม 
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และฐานข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยว 
๕. พัฒนาและสร๎างความเข๎มแข็งของวิสาหกิจชุมชน 
๖. สํงเสริมและเพ่ิมชํองทางการทํองเที่ยวเชื่อมโยงระหวํางภูมิภาคและระหวํางประเทศ 
๗. พัฒนาปัจจัยการสนับสนุนและสร๎างความเข๎มแข็งของผู๎ประกอบการ 
๘. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน  และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในพัฒนา 

ด๎านการบริการและการทํองเที่ยว 
๙. สํงเสริมการทํองเที่ยวและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท๎องถิ่นทุกประเภท  เชํน  การทํองเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศน๑  เชงิคุณภาพฯ 
๑๐.   พัฒนาระบบข๎อมูลและสารสนเทศ  การประชาสัมพันธ๑  และการให๎บริการ 
๑๑.   สํงเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
๑๒.   สํงเสริมพัฒนาความมั่นคงด๎านปัจจัยการผลิต  สํงเสริมความมัน่คงในพ้ืนที่ทํากิน  และเพ่ิม   

ศักยภาพการเข๎าถึงแหลํงทุน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางพัฒนา 

๑. พัฒนาการคมนาคมและการขนสํง 
๒. พัฒนาด๎านสาธารณสุขและสาธารณูปการ 
๓. พัฒนาด๎านผังเมือง 
๔. พัฒนาระบบการจัดการน้ํา 
๕. พัฒนาระบบพลังงาน 
๖. พัฒนาระบบกําจัดขยะ 
๗. พัฒนาระบบสื่อสาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางพัฒนา 

๑. สํงเสริมให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
๒. เสริมสร๎างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม  ภายใต๎การมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 
๓. สํงเสริมองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและ 

ยั่งยืนสอดคล๎องกับสภาพพ้ืนที่และวิธีชุมชน 
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๔. สํงเสริมการบริหารจัดการปุาแบบกลุํมปุาชุมชน  อุทยานแหํงชาติ  เขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุา   
สนับสนุนการจัดการอยํางมีสํวนรํวม 

๕. สํงเสริมและพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย  การจัดการระบบกําจัดขยะ  ของเสียอันตราย  มลพิษทาง 
อากาศ  โดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมอยํางครบวงจร 

๖. เพ่ิมขีดความสามารถขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการ 
น้ําเสียชุมชน 

๗. สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให๎เกิดความมั่นคงทางอาหาร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๗  การรักษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
แนวทางพัฒนา 

๑. การสํงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน  การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
๒. สํงเสริมสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชน 
๓. สร๎างความเข๎มแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๔. การปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
๕. การเพ่ิมประสิทธิภาพเจ๎าหน๎าทีข่องรัฐในการให๎บริการภาครัฐ 
๖. สํงเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง  พัฒนาศักยภาพผู๎นําชุมชน 
๗. สํงเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๘. การบูรณาการปูองกันและแก๎ไขปัญหาสาธารณภัยและเรํงรัดชํวยเหลือฟ้ืนฟูผู๎ประสบภัย 
๙. ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให๎เหลือน๎อยที่สุด 
๑๐.   การรักษาความสงบเรียบร๎อยในพื้นท่ี 
๑๑.   เพ่ิมศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร๎อยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
๑๒.   สํงเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต๎การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
๑๓.   สํงเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยครบวงจร 
๑๔.   สํงเสริมเชิดชูและปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย๑ 
๑๕.   สํงเสริมรักษาความมั่นคงของประเทศโดยใช๎หลักธรรมาภิบาล 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๑  วิสัยทัศน์ 

      “เป็นองค๑กรที่มุํงพัฒนาบุคลากร  พัฒนางาน  ประสานความรํวมมือ  มุํงสูํประโยชน๑ของประชาชน 
ด๎วยจิตสํานึกรับผิดชอบ” 

๒.๒  ยุทธศาสตร์ 
๑.  ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 

๒.  ยุทธศาสตร๑ด๎านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

๓.  ยุทธศาสตร๑ด๎านพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑และสังคม 
๔.  ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านสํงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
๕.  ยุทธศาสตร๑ด๎านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
๖.  ยุทธศาสตร๑พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและสํงเสริมการทํองเที่ยว 
๗.  ยุทธศาสตร๑พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน๑ของประชาชน 
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๒.๓  เป้าประสงค์   
          ๑. ระบบการขนสํงมีประสิทธิภาพและได๎มาตรฐาน  เพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน 

๒. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข๎มแข็ง  มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนมีรายได๎เพ่ิมข้ึน 
๓. ประชาชนได๎รับสวัสดิการทางสังคม  สาธารณสุขอยํางทั่วถึง ชุมชนเข๎มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได๎ 
๔. ประชาชนได๎รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน หมูํบ๎านปราศจากยาเสพติดและอบายมุขตํางๆ 
๕. การจัดการด๎านการศึกษามีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  สํงเสริมและอนุรักษ๑ประเพณีและ 

ภูมิปญัญาท๎องถิ่น 
๖. ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมได๎รับการดูแลรักษา  ประชาชนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑และฟ้ืนฟู 
๗. การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต.มีประสิทธิภาพ  สํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมและ 

ความรํวมมือทุกภาคสํวน 

 ๒.๔  ตัวช้ีวัด 
 ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 

๑.  ร๎อยละของประชาชนที่ได๎รับประโยชน๑ 
๒.  ร๎อยละของถนนที่ได๎มาตรฐาน 
๓.  ร๎อยละของครัวเรือนมีน้ําอุปโภคบริโภค 

ยุทธศาสตร๑ด๎านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร 

๑.  จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสํงเสริมอาชีพ 
๒.  ร๎อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 

ยุทธศาสตร๑ด๎านพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑และสังคม ๑.  ร๎อยละคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
๒.  ร๎อยละของผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการได๎รับเบี้ยยังชีพ 
๓.  จํานวนผู๎ปวุยได๎รับการรักษาอยํางตํอเนื่อง 
๔.  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ   
๕.  จํานวนโครงการ/กิจกรรมด๎านเด็กและสตรี 

ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านสํงเสริมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชนและการปูองกัน
แก๎ไขปัญหายาเสพติด 

๑.  ร๎อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
๒.  ร๎อยละของผู๎เสพยาเสพติดลดลง 
๓.  จํานวนของอุบัติเหตุลดลง 

ยุทธศาสตร๑ด๎านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ประเพณี 

๑.  ร๎อยละของประชาชนได๎รับการอบรมทางด๎านคุณธรรม  
จริยธรรม 
๒.  ร๎อยละของประชาชนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมทางศาสนา 
๓.  ร๎อยละของประชาชนได๎รับการปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณี
ท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร๑พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม
และสํงเสริมการทํองเที่ยว 

๑.  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมการทํองเที่ยว 
๒.  จํานวนกิจกรรมในการจัดการขยะ 
๓.  จํานวนกิจกรรมที่สร๎างจิตสํานึกให๎ประชาชนอนุรักษ๑ทรัพยากร 

ยุทธศาสตร๑พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการ
บริการเพื่อประโยชน๑ของประชาชน 

๑.  ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนผู๎ติดตํอราชการ 
๒.  ร๎อยละของการใช๎จํายงบประมาณที่สามารถประหยัดได๎ 
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๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
 ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 

๑.  ประชาชนได๎รับการบริการระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอยําง
เพียงพอและทั่วถึง 
๒.  การคมนาคมในองค๑การบริหารสํวนตําบล  ได๎รับการดูแลทํานุ
บํารุงให๎การติดตํอสัญจรไปมาได๎รับความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 
๓.  ประชาชนมีน้ําสะอาดเพียงพอตํอการอุปโภค  บริโภค 

ยุทธศาสตร๑ด๎านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร 

๑.  ประชาชนมีความเป็นอยูํดีกินดี  มีรายได ๎ มีอาชีพที่มั่นคง  การ
ประกอบอาชีพภาคการเกษตรสามารถพ่ึงตนเองได๎ 

ยุทธศาสตร๑ด๎านพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑และสังคม ๑.  ประชาชนปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บ  มีสุขภาพแข็งแรง  
โดยเฉพาะเด็ก  ผู๎สูงอายุ  และผู๎พิการ  ได๎รับการดูแลสํงเสริม
สุขภาพกายและจิตใจอยํางตํอเนื่อง 
๒.  เพ่ิมศักยภาพชุมชน  ให๎เป็นชุมชนเข๎มแข็ง  รํวมคิด  รํวมทํา  
รํวมรับผิดชอบตํอท๎องถิ่น  พัฒนาชุมชนรํวมกันอยํางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านสํงเสริมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชนและการปูองกัน
แก๎ไขปัญหายาเสพติด 

๑.  สํงเสริมการปูองกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดอยํางจริงจัง
และตํอเนื่อง  และสร๎างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน 

ยุทธศาสตร๑ด๎านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ประเพณี 

๑.  สํงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีท๎องถิ่น  
เพ่ือให๎เกิดพัฒนาจิตใจให๎คิดดีทําดี  และใช๎เป็นหลักแนวทางดําเนิน
ชีวิตที่ดี 
๒.  เด็กได๎รับก็การศึกษาอยํางมีคุณภาพและมีมาตรฐาน  เป็นสังคม
แหํงการเรียนรู๎  เรียนรู๎วิทยาการใหมํ  สามารถปรับตัวตาม
เหตุการณ๑ที่เปลี่ยนแปลงไปได๎อยํางมีคุณคํา 

ยุทธศาสตร๑พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม
และสํงเสริมการทํองเที่ยว 

๑.  สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ประเพณีท๎องถิ่น  และศา
สนสถาน  ให๎เป็นจุดเดํน  จุดขายสามารถสร๎างรายรายสูํชุมชน 
๒.  การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ  และ  สิ่งแวดล๎อมในชุมชน  มี
จิตสํานึกในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ  ดูแลสิ่งแวดล๎อม  ที่อยูํ
อาศัย  ให๎นําอยูํ 

ยุทธศาสตร๑พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการ
บริการเพื่อประโยชน๑ของประชาชน 

๑.  การบริหารจัดการองค๑กร  ให๎เป็นไปอยํางถูกต๎อง  รวดเร็ว  มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  ตอบสนองความต๎องการ  และสามารถ
ตรวจสอบได๎ 
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 ๒.๖  กลยุทธ์ 
  เพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน๑ของตําบลหนองอิเฒํา  จําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องให๎ความสําคัญกับการวาง
บทบาทพัฒนาตําบลหนองอิเฒําในอนาคตอยํางเหมาะสม  สอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาชน  รวมทั้ง
สอดคล๎องกับศักยภาพและบทบาทหน๎าที่ขององค๑การบริหารสํวนตําบลหนองอิเฒํา  เพ่ือที่จะให๎ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑สูงสุด  ดังนั้นจึงได๎กําหนดกลยุทธ๑  ดังนี้ 

๑. พัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
๒. การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  และสร๎างรายได๎ให๎แกํประชาชน 
๓. การจัดสวัสดิการทางสังคม บริการด๎านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ 
๔. สํงเสริมสนับสนุนและจัดระเบียบภายในหมูํบ๎าน/ชุมชน 
๕. สํงเสริมการศึกษา  การทํานุบํารุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี   

และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๖. สํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแบบมีสํวนรํวม 
๗. การบริหารจัดการที่ดี  และสํงเสริมสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชนในพัฒนาท๎องถิ่น 

 ๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  องค๑การบริหารสํวนตําบลหนองอิเฒําได๎ให๎ความสําคัญตํอการดําเนินการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีตํางๆ  โดยเฉพาะการปรับปรุง  ฟ้ืนฟู  พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ  
หรือโครงสร๎างพ้ืนฐาน  ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ตลอดจนพัฒนาด๎านการศึกษา  อัน
เป็นรากฐานสําคัญตํอพัฒนาคน  พัฒนาประเทศ  ให๎มีคุณภาพสูง  พัฒนาที่ยั่งยืนควบคูํกับพัฒนาด๎านสังคม  
เศรษฐกิจ  สภาพแวดล๎อมตําง ๆ  ที่เก่ียวข๎องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยูํของประชาชน  โดยยึดหลักการมีสํวนรํวม  
ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล  และแผนพัฒนาระดับตํางๆ  รวมถึงการพิจารณา  วิเคราะห๑สภาพปัญหา  ความ
ต๎องการของประชาชน  และความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอพัฒนา  องค๑การบริหารสํวนตําบลหนองอิเฒํา  จึงได๎
กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร๑พัฒนาไว๎  ๗  ประเด็นยุทธศาสตร๑  ดังนี้ 

๑.  ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
๒.  ยุทธศาสตร๑ด๎านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
๓.  ยุทธศาสตร๑ด๎านพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑และสังคม 
๔.  ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านสํงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
๕.  ยุทธศาสตร๑ด๎านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
๖.  ยุทธศาสตร๑พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและสํงเสริมการทํองเที่ยว 
๗.  ยุทธศาสตร๑พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน๑ของประชาชน 

 ๒.๘  ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ในภาพรวมแล๎วยุทธศาสตร๑พัฒนาขององค๑การบริหารสํวนตําบลหนองอิเฒํา  มุํงพัฒนา   
๖  ด๎านได๎แก ํ ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตร๑ด๎านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร  ยุทธศาสตร๑ด๎านพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑และสังคม 

ยุทธศาสตร๑พัฒนาด๎านสํงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน  ยุทธศาสตร๑ด๎านการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณี  ยุทธศาสตร๑พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน๑ของประชาชน 
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   ๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เพ่ือจะให๎ทราบถึงสภาวการณ๑แวดล๎อมของพัฒนาและศักยภาพในพัฒนาท๎องถิ่นในภาพรวม 
ของตําบลหนองอิเฒําองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   หนํวยงานราชการและประชาชน  จึงได๎รํวมกันวิเคราะห๑
สภาวการณ๑เกี่ยวกับพัฒนาด๎านตํางๆ  โดยใช๎เทคนิค  SWOT  Analysis  เพ่ือวิเคราะห๑หาจุดแข็ง  จุดอํอน  โอกาส  
และอุปสรรคที่จะนําไปสูํพัฒนาดังผลการวิเคราะห๑  ดังนี้ 

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 
  ๑.  มีคําสั่งแบํงโครงสร๎างขององค๑การบริหารสํวนตําบล
หนองอิเฒําชัดเจน  คลอบคลุมอํานาจที่ตามภารกิจ  และ  
สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได๎ตามภารกิจที่ได๎รับเพ่ิมขึ้น
หรือถํายโอน 
  ๒.  มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน  และมีการบรูณาการจัดทําแผน  
การทํางาน  รํวมกับหนํวยงาน  หรือสํวนราชการอ่ืน 
  ๓.  มีคําสั่งแบํงงานหรือการมอบอํานาจการบริหารงาน
ตามลําดับชั้น 
  ๔.  ผู๎บริหารท๎องถิ่นกําหนดนโยบายได๎เองภายใต๎กรอบของ
กฎหมาย 
  ๕.  มีข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายเป็นของตนเองซึ่งเป็น
เครื่องมือในการตอบสนองความต๎องการของประชาชน 
ในตําบล 
  ๖.  สามารถจัดกรอบอัตรากําลังได๎เองตามภารกิจและกําลัง
งบประมาณ 
  ๗.  ผู๎บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงทําให๎เข๎าใจปัญหาความเดือดร๎อน  และ
ความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง 
  ๘.  มีรายได๎จากการจัดเก็บรายได๎เป็นของตนเอง  ทําให๎
คลํองตัวในการบริหารงาน 
  ๙.  มีเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงานอยํางเพียงพอและ
ทันสมัย 
  ๑๐.  เป็นหนวํยงานที่มีความใกล๎ชิดกับประชาชนมากที่สุด  
และสามารถแก๎ไขปัญหาได๎อยํางรวดเร็ว 
  ๑๑.  สภาพของพ้ืนดิน  มีคุณภาพคํอนข๎างสมบูรณ๑เหมาะ
กับการปลูกพืชได๎ทุกชนิด 
  ๑๒.  มีกลุํมองค๑กรภาคประชาชนที่เข๎มแข็ง  และมีการ
ทํางานในระบบของเครือขําย 
  ๑๓.  มีปราชญ๑ชาวบ๎าน  ภมูิปัญญาท๎องถิ่นและทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพในการแขํงขันสูง 

  ๑.  ความต๎องการ  และคาดหวังของประชาชนมีสูงตํอ
องค๑การบริหารสํวนตําบลในการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน
แตํองค๑การบริหารสํวนตําบลตอบสนองได๎น๎อย 
  ๒.  บุคลากรองค๑การบริหารสํวนตําบลมีการโอน  –  ย๎าย  
บํอย  และบรรจุใหมํ  ทําให๎เกิดการทํางานไมํมีความตํอเนื่อง  
และประสบการณ๑ในการทํางานน๎อย 
  ๓.  ขาดแคลนน้ําใช๎อุปโภค  บริโภค  และเพ่ือการเกษตรใน
ฤดูร๎อน 
  ๔.  การแพรํระบาดของยาเสพติด  เชํน  ยาบ๎า  ฯลฯ 
  ๕.  การมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดทําแผน  และ
ความไมํเข๎าใจสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น 
  ๖.  ประชาชนยังมีระบบความคิด  หรือการประกอบอาชีพ
แบบเดิมๆ  เชํน  การปลูกพืชเชิงเดียว  ฯลฯ 
  ๗.  งบประมาณคํอนข๎างน๎อย  ทําให๎ตอบสนองตํอความ
ต๎องการของประชาชนยังครอบคลุมไมํได๎เพียงพอ 
  ๘.  บริการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานไมํท่ัวถึง 
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โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threat) 
  ๑.  แนวโน๎มได๎รับการถํายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึนตามแผน
กฎหมายกระจายอํานาจ 
  ๒.  แนวโน๎มของรายได๎ที่ได๎รับจัดสรรมากข้ึน  ตามลําดับ
แผนกระจายอํานาจ  และการจัดเก็บรายได๎เองขององค๑การ
บริหารสํวนตําบล 
  ๓.  มีการปลูกพืช  หรือทําเกษตรหลากหลายชนิด  ของ
ประชาชนในตําบล 
  ๔.  กฎหมายกระจายอํานาจ  เอ้ือตํอการบริหารงานของ
องค๑การบริหารสํวนตําบล 
  ๕.  ความก๎าวนําด๎านเทคโนโลยีทําให๎มีความสะดวก
คลํองตัว  และมีประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน 
  ๖.  ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี  มีความ
ขัดแย๎งทางการเมือง  ทางความคิดเห็นน๎อย 
  ๗.  มีวัด  และสถานธรรม  ซึ้งสามารถพัฒนาเสริมสร๎าง
ความพร๎อมให๎เป็นแหลํงพัฒนาคุณธรรม   
  ๘.  จริยธรรมของเยาวชน  และประชาชนในตําบล 
  ๙.  มีสถานศึกษาอยูํในพ้ืนที่  ตั้งแต ํ เด็กกํอนวัยเรียน  และ
มีศูนย๑การเรียนรู๎นอกระบบ  ซึ่งมีความพร๎อม  มีศักยภาพใน
การจัดการศึกษาอยํางทั่วถึง 
  ๑๐.  มโีรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมทั้งพ้ืนที่
อยํางเพียงพอ  รวมถึงการให๎บริการฟรีในเรื่องรับสํงผู๎ปุวย
ฉุกเฉินหรือตามแพทย๑นัด 

  ๑.  อํานาจหน๎าทีต่ามแผนกระจายอํานาจ  บางภารกิจยังไมํ
มีความชัดเจน 
  ๒.  การให๎ความอิสระองค๑การบริหารสํวนตําบลจาก
สํวนกลางยังไมํเต็มที่  ยังต๎องอยูํภายใต๎การกํากับ  
ควบคุมดูแลจาก  สํวนภูมิภาค 
  ๓.  การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไมํเพียงพอกับภารกิจที่
ถํายโอนให๎กับท๎องถิ่น 
  ๔.  น้ํามันมีราคาแพงอยํางตํอเนื่อง 
  ๕.  ผลผลิตทางเกษตรสํวนใหญํมีราคาตกต่ํา 
  ๖.  การอพยพแรงงานของคนในพื้นท่ี  เนื่องจากแหลํงงาน
รองรับไมํเพียงพอ 
  ๗.  ประชาชนไมํให๎ความสําคัญในการศึกษาของ 
บุตร  –  หลาน  ให๎ได๎รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
    ๓.๒.๑  สภาพปัญหาภายในต าบลหนองอิเฒ่า 

ปัญหาของประชาชนในองค๑การบริหารสํวนตําบลหนองอิเฒําที่ประสบอยูํสามารถจําแนกได๎ดังนี้ 
 ๑.  ถนนที่มีอยูํภายในเขตตําบลหนองอิเฒํายังมีขนาดเล็กและแคบทําให๎เกิดความแออัด 
 ๒.  ถนนบางสายยังไมํเป็นมาตรฐาน  มีสภาพชํารุดทรุดโทรม  ไมํมีทํอระบายน้ํา  ทางเท๎า   
 ๓.  ไฟฟูาแสงสวํางสาธารณะยังมีไมํทั่วถึง 
 ๔.  ขาดปูายชื่อหมูํบ๎านเพื่อสะดวกในการติดตํอ    
       ๕.  ขาดการวางระบบผังเมืองรวม  และการใช๎ที่ดินอยํางเหมาะสม 
 ๖.  การจัดระบบการรวบรวมน้ําเสีย  ยังไมํได๎มาตรฐาน 
 ๗.  ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยอยํางเป็นระบบครบวงจร 
 ๘.  ไมํมีแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถดึงดูดให๎ประชาชนมาทํองเที่ยวได๎ 
 ๙.  ไมํมีตลาดสดที่เป็นจุดศูนย๑กลางการระบายสินค๎าและบริการและดึงดูดนักทํองเที่ยวได๎ 
 ๑๐  ประชาชนบางกลุํมไมํมีอาชีพเสริมหลังจากประกอบอาชีพหลัก 
 ๑๑.  ปัญหาความยากจนและความมั่นคงในชีวิตของประชาชน 
 ๑๒.  ปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติดเข๎าไปสูํชุมชน 
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 ๑๓.  ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนยังขาดความค๎ุมครองด๎านการรักษาพยาบาลและการ
ให๎บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานอยํางครอบคลุมและทั่วถึง 
 ๑๔.  ปัญหาการลักขโมยในชุมชน 
 ๑๕.  ขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร 

๓.๒.๒  ความต้องการในพัฒนาต าบลหนองอิเฒ่า 
 ความต๎องการของประชาชนในพัฒนาตําบลหนองอิเฒําพอสรุปได๎  ดังนี้ 
 ๑.  ให๎หนองอิเฒําเป็นตําบลนําอยูํมีสภาพแวดล๎อมที่ดี  ประชาชนในท๎องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๒.  ประชาชนมีความต๎องการไฟฟูาสาธารณะเพ่ิม  และระบบน้ําประปาให๎ได๎มาตรฐาน 
   ๓.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน  ปัญหายาเสพติดในชุมชนลดลง 
 ๔.  ประชาชนในท๎องถิ่นมีโอกาสทางการศึกษาและการให๎บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึงและเทํา
เทียมกัน 
 ๕.  ให๎มีสถานที่ทํองเที่ยวแหลํงใหมํในเขตตําบล  เพ่ือดึงดูดให๎มีนักทํองเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 ๖.  ให๎ประชาชนและชุมชนมีความเข๎มแข็ง  และเข๎ามามีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาและรํวมแสดงความ
คิดเห็นในพัฒนาท๎องถิ่น 

๗.  ความต๎องการเกี่ยวกับการสร๎างอาชีพให๎กับประชาชน  เพราะมีประชาชนบางกลุํมไมํมีอาชีพเสริม
หลังจากประกอบอาชีพหลักและไมํมีสถานที่จําหนํายผลิตภัณฑ๑ที่ประชาชนผํานการอบรมผลิตภัณฑ๑ได๎ 
 ๘.  มีความต๎องการเกี่ยวกับการสร๎างเศรษฐกิจโดยรวมให๎ดีขึ้นมีศูนย๑จําหนํายสินค๎า  OTOP  และการบริการ
รับ-สํงในการจําหนํายสินค๎า  OTOP 

๙.  มีความต๎องการโคมไฟกระพริบหรือปูายบอกทางถนนที่เป็นอันตรายในการสัญจร  
 ๑๐.  ความต๎องการน้ําเพ่ือใช๎ในการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร  เชํน  ขยายเขตคลองชลประทาน  
น้ําประปาบาดาล   
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ส่วนที่  ๓ 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน บริการชุมชนและ
สังคม 

 

แผนงานเคหะ
และชุมชน   

 

กองชําง - สํานักงานปลัด 

การเศรษฐกิจ  
 

แผนงานการ
พาณิชย๑ 

กองชําง - สํานักงานปลัด 

๒ การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและ
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 

แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 

สํานักงานปลัด - กองชําง 

การเศรษฐกิจ แผนงาน
การเกษตร 

สํานักงานปลัด - กองชําง 

 ๓ พัฒนาด๎านทรัพยากรมนุษย๑  
สังคมและบริการด๎านสาธารณสุข 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 

แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 

สํานักงานปลัด - กองชําง 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

สํานักงานปลัด - กองคลัง 

แผนงานสังคม
สงเคราะห๑ 

สํานักงานปลัด - กองคลัง 
- กองชําง 

๔ พัฒนาด๎านสํงเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย๑สินและ
การปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

บริหารทั่วไป แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 
 

สํานักงานปลัด - กองคลัง 

๕ พัฒนาด๎านการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงาน
การศึกษา   

กองการศึกษา - สํานักงานปลัด 
- กองคลัง 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา - สํานักงานปลัด 
- กองคลัง 

 
 
 
 

 

พัฒนาการเมือง   
การบริหารและการ

บริการเพื่อประโยชน๑ของ
ประชาชน 

พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล๎อมและสํงเสริม
การทํองเท่ียว 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๖ พัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 

บริหารทั่วไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

สํานักงานปลัด - กองชําง 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองชําง - สํานักงานปลัด 

๗ พัฒนา  การเมือง  การบริหาร
และการบริการเพ่ือประโยชน๑ของ
ประชาชน 

บริหารทั่วไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

สํานักงานปลัด - กองชําง 
- กองคลัง 

การดําเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง สํานักงานปลัด - กองคลัง 

รวม ๗  ยุทธศาสตร์ ๔  ด้าน ๑๐   แผนงาน - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๓๘- 
 

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑  –  ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสนิธุ ์

ยุทธศาสตร ์
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕  ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

            

  ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน  - -  ๔ ๘๘๙,๐๐๐ ๑๗๖ ๙๓,๑๓๓,๐๐๐ ๑๗๑ ๙๒,๑๑๔,๐๐๐ ๑๗๑ ๙๒,๖๕๔,๐๐๐ ๕๒๒ ๒๗๘,๗๙๐,๐๐๐ 
  ๑.๒  แผนงานการพาณิชย๑  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

รวม -  -  ๔ ๘๘๙,๐๐๐ ๑๗๖ ๙๓,๑๓๓,๐๐๐ ๑๗๑ ๙๒,๑๑๔,๐๐๐ ๑๗๑ ๙๒,๖๕๔,๐๐๐ ๕๒๒ ๒๗๘,๗๙๐,๐๐๐ 
๒.  ยทุธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและ
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

             

  ๒.๑  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

-  -  ๙ ๔๔๐,๐๐๐ ๑๘ ๖๕๐,๐๐๐ ๑๘ ๖๕๐,๐๐๐ ๑๘ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๓ ๒,๓๙๐,๐๐๐ 

  ๒.๒  แผนงานการเกษตร -  -  ๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๒ ๓๐,๐๐๐ ๒ ๓๐,๐๐๐ ๒ ๓๐,๐๐๐ ๘ ๒๑๐,๐๐๐ 
รวม -  -  ๑๑ ๕๖๐,๐๐๐ ๒๐ ๖๘๐,๐๐๐ ๒๐ ๖๘๐,๐๐๐ ๒๐ ๖๘๐,๐๐๐ ๗๑ ๒,๖๐๐,๐๐๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม 

            

  ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข -  -  ๕ ๓๗๒,๕๐๐ ๑๘ ๔,๑๑๗,๓๐๐ ๑๘ ๔,๑๑๗,๓๐๐ ๑๘ ๔,๑๑๗,๓๐๐ ๕๙ ๑๒,๗๒๔,๔๐๐ 
  ๓.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห๑ -  -  ๔ ๖๐๐,๐๐๐ ๔ ๖๐๐,๐๐๐ ๔ ๖๐๐,๐๐๐ ๔ ๖๐๐,๐๐๐ ๑๖ ๒,๔๐๐,๐๐๐ 

รวม -  -  ๙ ๙๗๒,๕๐๐ ๒๒ ๔,๗๑๗,๓๐๐ ๒๒ ๔,๗๑๗,๓๐๐ ๒๒ ๔,๗๑๗,๓๐๐ ๗๕ ๑๕,๑๒๔,๔๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๑ 
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ยุทธศาสตร ์
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕  ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔.  ยทุธศาสตร์พัฒนาด้าน
ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวติ
ทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

            

  ๔.๑  แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

-  -  ๑๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๑๒ ๗๓๙,๐๐๐ ๑๑ ๕๑๐,๐๐๐ ๑๑ ๕๑๐,๐๐๐ ๔๔ ๒,๒๓๙,๐๐๐ 

รวม -  -  ๑๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๑๒ ๗๓๙,๐๐๐ ๑๑ ๕๑๐,๐๐๐ ๑๑ ๕๑๐,๐๐๐ ๔๔ ๒,๒๓๙,๐๐๐ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  
ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณ ี

            

 ๕.๑  แผนงานการศึกษา -  -  ๑๙ ๔,๐๕๘,๐๐๐ ๒๐ ๖,๗๔๓,๖๐๐ ๑๖ ๓,๙๑๕,๔๐๐ ๑๖ ๓,๙๑๕,๔๐๐ ๗๑ ๑๘,๖๓๒,๔๐๐ 
 ๕.๒  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  -  ๑๘ ๖๙๐,๐๐๐ ๒๒ ๘,๕๓๐,๐๐๐ ๑๘ ๖๙๐,๐๐๐ ๑๘ ๖๙๐,๐๐๐ ๗๖ ๑๐,๖๐๐,๐๐๐ 

รวม -  -  ๓๗ ๔,๗๔๘,๐๐๐ ๔๒ ๑๕,๒๗๓,๖๐๐ ๓๔ ๔,๖๐๕,๔๐๐ ๓๔ ๔,๖๐๕,๔๐๐ ๑๔๗ ๒๙,๒๓๒,๔๐๐ 
๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

            

  ๖.๑  แผนงานบริหารงานทัว่ไป - - ๖ ๑๒๐,๐๐๐ ๖ ๑๒๐,๐๐๐ ๖ ๑๒๐,๐๐๐ ๖ ๑๒๐,๐๐๐ ๒๔ ๔๘๐,๐๐๐ 
  ๖.๒  แผนงานเคหะและชุมชน - - ๒ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔ ๒๑,๗๒๓,๐๐๐ -  -  -  -  ๑๖ ๒๔,๗๒๓,๐๐๐ 

รวม - - ๘ ๓,๑๒๐,๐๐๐ ๒๐ ๒๑,๘๔๓,๐๐๐ ๖ ๑๒๐,๐๐๐ ๖ ๑๒๐,๐๐๐ ๔๐ ๒๕,๒๐๓,๐๐๐ 
๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  
การบริหารและการบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน 

            

  ๗.๑  แผนงานบริหารงานทัว่ไป - - ๓๕ ๔,๒๗๗,๒๐๐ ๔๑ ๑๐,๑๖๒,๒๐๐ ๓๙ ๔,๓๖๒,๐๐๐ ๓๙ ๔,๓๖๒,๐๐๐ ๑๕๔ ๒๓,๑๖๓,๔๐๐ 
  ๗.๒  แผนงานงบกลาง - - ๙ ๑๑,๗๖๕,๐๐๐ ๙ ๑๑,๗๖๕,๐๐๐ ๙ ๑๑,๗๖๕,๐๐๐ ๙ ๑๑,๗๖๕,๐๐๐ ๓๖ ๔๗,๐๖๐,๐๐๐ 

รวม - - ๔๔ ๑๖,๐๔๒,๒๐๐ ๕๐ ๒๑,๙๒๗,๒๐๐ ๔๘ ๑๖,๑๒๗,๐๐๐ ๔๘ ๑๖,๑๒๗,๐๐๐ ๑๙๐ ๗๐,๒๒๓,๔๐๐ 
รวมทั้งสิ้น - - ๑๒๓ ๒๖,๘๑๑,๗๐๐ ๓๔๒ ๑๕๘,๓๑๓,๑๐๐ ๓๑๒ ๑๑๘,๘๗๓,๗๐๐ ๓๑๒ ๑๑๙,๔๑๓,๗๐๐ ๑๐๘๙ ๔๒๓,๔๑๒,๒๐๐ 

 
 



-๔๐- 
 

รายละเอียดโครงพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หน๎าศาลาประชาคมถึง
โรงปลาทู (บ๎านหนองอิ
เฒํา  หมูํที่  ๑) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ ี 
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๕๓ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรอื
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๒๑๒ ตารางเมตร ลงหินไหลํ
ทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๑๒,๐๐๐ ๑๑๒,๐๐๐ ๑๑๒,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๒ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหน๎า
โรงสีนายสมจติ (บ๎าน
หนองอิเฒํา  หมูํที่  ๑) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ ี 
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๓ เมตร ยาว ๙๘ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรอื
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๒๙๔ ตารางเมตร 

- - ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๓ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ๎านนายสวสัดิ์ ภสููสีถึง
ถนนลาดยางข๎ามถนน
ถึงหนองนาเหนือ (บ๎าน
หนองอิเฒํา  หมูํที่  ๑) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ ี 
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๕ เมตร ยาว 
๑,๓๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา ๔,๑๑๙ ตารางเมตร 
ลงหินไหลํทางข๎างละ ๐.๕๐ 
เมตร 

- - ๒,๑๖๔,๐๐๐ ๒,๑๖๔,๐๐๐ ๒,๑๖๔,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๔๑- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
สวนนายสรุพล  ภูครอง
เงินถึงถนนสายหลัก 
(บ๎านหนองอิเฒํา  หมูํที่  
๑) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ ี 
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว๎าง ๔ เมตร 
ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา ๒๗๒ ตาราง
เมตร ลงหินไหลํทางข๎าง
ละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๔๓,๐๐๐ ๑๔๓,๐๐๐ ๑๔๓,๐๐๐ ความยาวของถนน
ที่ได๎รับการกํอสร๎าง 
ตามแบบมาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๕ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กจากบํอ
บาดาลถึงหนองค๎อ (บ๎าน
หนองอิเฒํา  หมูํที่  ๑) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ ี 
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว๎าง ๓ เมตร 
ยาว ๒๘๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา ๘๔๐ 
ตารางเมตร ลงหินไหลํทาง
ข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๔๔๒,๐๐๐ ๔๔๒,๐๐๐ ๔๔๒,๐๐๐ ความยาวของถนน
ที่ได๎รับการกํอสร๎าง 
ตามแบบมาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๖ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กจากบ๎านนาย
บุญลอด  แก๎วสมถึงสวน
นางทองแดง  ชํานาญ
พล (บ๎านหนองอิเฒํา  
หมูํที่  ๑) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ ี 
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว๎าง ๓ เมตร 
ยาว ๑๘๒ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา ๕๔๖ 
ตารางเมตร ลงหินไหลํทาง
ข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๒๘๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ ความยาวของถนน
ที่ได๎รับการกํอสร๎าง 
ตามแบบมาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๔๒- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ๎านนายประยูร  
ลอนมาถึงที่นานางบัว
ไข  ภูแลํนเปลือย (บ๎าน
หนองอิเฒํา  หมูํที่  ๑) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ ี 
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว๎าง ๓ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๓๐๐ ตารางเมตร ลงหิน
ไหลํทางข๎างละ ๐.๕๐ 
เมตร 

- - ๑๕๘,๐๐๐ ๑๕๘,๐๐๐ ๑๕๘,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๘ โครงการขยายไหลํทาง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบหมูํบ๎าน บ๎าน
หนองอิเฒํา  หมูํที่  ๑ 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  สะดวก   

ขยายไหลํทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
หมูํบ๎าน 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวนครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๙ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส๎น
กิโลเมตรที่ ๕ จากสวน
นายเสถียรศักดิ์  ภสูี
ดวง บ๎านหนองอิเฒํา  
หมูํที่  ๒ ถึง ถนนสาย
ร๎อยเอ็ด-โพนทอง 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว๎าง ๕ เมตร 
ยาว ๔๘๔ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๒,๔๒๐ ตารางเมตร ลง
หินไหลํทางข๎างละ ๐.๕๐ 
เมตร 

- - ๑,๒๖๖,๐๐๐ ๑,๒๖๖,๐๐๐ ๑,๒๖๖,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๔๓- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากโรงสีนายบัววร ถึง
หน๎าร๎านโชคทองแดง 
(บ๎านหนองอิเฒํา  หมูํที่  
๒) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๘๖ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๓๔๔ ตารางเมตร ลงหินไหลํ
ทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๘๑,๐๐๐ ๑๘๑,๐๐๐ ๑๘๑,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สญัจรไปมา   

กองชําง 

๑๑ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตคอนกรตีเสริม
เหล็กจากบ๎านนายฉลวย
ถึงบ๎านนางคําเผย (บ๎าน
หนองอิเฒํา  หมูํที่  ๒) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรอื
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๒๘๐ ตารางเมตร ลงหินไหลํ
ทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๔๗,๐๐๐ ๑๔๗,๐๐๐ ๑๔๗,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๒ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
โรงสีนายบัววรถึงบ๎าน
นางลวย รายเรียบ 
(บ๎านหนองอิเฒํา   
หมูํที่  ๒) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๙๘ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๓๙๒ ตารางเมตร ลงหินไหลํ
ทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๔๔- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ศาลาประชาคม บ๎าน
หนองอิเฒํา หมูํที่ ๒  
ถึงหน๎าวัดสวํางโนนทัน 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
มี  ถนนสําหรับใช๎
การ  คมนาคมได๎
อยําง  สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๕ เมตร ยาว ๗๗ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๓๘๕ ตารางเมตร ลงหินไหลํ
ทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๔ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก 
บ๎านนางราตรึ บ๎าน
หนองอิเฒํา  หมูํที่  ๒ 
ถึงถนนบ๎านหนองกุง 
ตําบลหัวงัว 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
มี  ถนนสําหรับใช๎
การ  คมนาคมได๎
อยําง  สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๘๖ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๓๔๔ ตารางเมตร ลงหินไหลํ
ทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๕ โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหน๎า
โรงเรียนดอนกลอยโนน
ชาด (พิลาศอุปถัมภ๑) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
มี  ถนนสําหรับใช๎
การ  คมนาคมได๎
อยําง  สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๕ เมตร ยาว 
๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๘๐๐ ตารางเมตร ลงหินไหลํ
ทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๔๕- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบหนองจาน 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
มี  ถนนสําหรับใช๎
การ  คมนาคมได๎
อยําง  สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๕ เมตร ยาว 
๒๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ี ๑,๓๑๕  ตาราง
เมตร ลงหินไหลํทางข๎างละ 
๐.๕๐ เมตร 

- - ๖๙๐,๐๐๐ ๖๙๐,๐๐๐ ๖๙๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง/ 
อบจ.กาฬสินธุ๑ 

๑๗ โครงการซํอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากหนองแสง – สาม
แยกโรงเรยีนดงน๎อย
โนนสวรรค๑(บ๎านดงน๎อย 
หมูํที่ ๔) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
มี  ถนนสําหรับใช๎
การ  คมนาคมได๎
อยําง  สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๔ เมตร ยาว 
๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๑,๖๐๐ ตารางเมตร ลงหิน
ไหลํทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๘ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบปุาชุมชนบ๎านดง
น๎อย หมูํที่ ๔  (สายคุ๎ม
แก-อบต.หนองอิเฒํา)   

เพื่อให๎ประชาชนได๎
มี  ถนนสําหรับใช๎
การ  คมนาคมได๎
อยําง  สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๔ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๒,๐๐๐ ตารางเมตร ลงหิน
ไหลํทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

   - ๑,๐๔๘,๐๐๐ ๑,๐๔๘,๐๐๐ ๑,๐๔๘,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๔๖- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ๎านนางคําพอง  ภู
กันดาร – บ๎านดงน๎อย  
หมูํที่  ๔ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
มี  ถนนสําหรับใช๎
การ  คมนาคมได๎
อยําง  สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๒๐๐ ตารางเมตร ลงหินไหลํ
ทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๒๐ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ๎านนายสมจิตร โฉมไธ
สง บ๎านดงน๎อย  หมูํที่ ๕ 
– โรงเรียนดงน๎อยโนน
สวรรค๑  

เพื่อให๎ประชาชนได๎
มี  ถนนสําหรับใช๎
การ  คมนาคมได๎
อยําง  สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๑๕๐ ตารางเมตร ลงหินไหลํ
ทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๒๑ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ๎านนางหนูพิน  ลีชาคํา 
– สามแยกบ๎านนาย
สุนทร  พิมพาคํา  (บ๎าน
ดงน๎อย  หมูํที่ ๕) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
มี  ถนนสําหรับใช๎
การ  คมนาคมได๎
อยําง  สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๘๔ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๓๓๖ ตารางเมตร ลงหินไหลํ
ทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๗๗,๐๐๐ ๑๗๗,๐๐๐ ๑๗๗,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๔๗- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๒ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ๎านนายสมหมาย ภูบุญ
ปลูกรอบวัดถึงโรงปุ๋ย 
บ๎านดงน๎อย หมูํที่ ๕ 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๔ เมตร ยาว 
๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๑,๒๐๐ ตารางเมตร ลงหิน
ไหลํทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๖๒๙,๐๐๐ ๖๒๙,๐๐๐ ๖๒๙,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๒๓ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ๎านนางทองไสย โคระ
นํา หมูํที่ ๕ – บ๎านนาง
อรําม บ๎านดงน๎อย 
หมูํที ่๔ 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๒๘๐ ตารางเมตร ลงหินไหลํ
ทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๔๗,๐๐๐ ๑๔๗,๐๐๐ ๑๔๗,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๒๔ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ๎านนางลําไพ  
วิรุฬพัฒน๑– บ๎านนางบุญ
ชํวย  แก๎วกันยา (บ๎าน
ดงน๎อย  หมูํที่ ๕) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๔ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๔๐๐ ตารางเมตร ลงหินไหลํ
ทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๔๘- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๕ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
แยกซ๎ายมือจากบ๎าน
หนองอิเฒําถึงบ๎านนาย
สํารวม  ภูขะมา (บ๎าน
ดอนกลอย หมูํท่ี ๖) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๙๓ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๓๗๒ ตารางเมตร ลงหินไหลํ
ทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๙๖,๐๐๐ ๑๙๖,๐๐๐ ๑๙๖,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๒๖ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ๎านนายบรรหาร ถึง
บ๎านร๎อยตรีเกรียงศักดิ์ 
(บ๎านดอนกลอย  
หมูํที่ ๖) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๔ เมตร ยาว 
๑๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๖๙๒ ตารางเมตร ลงหินไหลํ
ทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๓๖๔,๐๐๐ ๓๖๔,๐๐๐ ๓๖๔,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๒๗ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
น้ําประปาถึงบ๎านนายสม
ไก  โสภานะ (บ๎านดอน
กลอย หมูํที่ ๖) 

เพื่อใหป๎ระชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๒๘๐ ตารางเมตร ลงหินไหลํ
ทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๔๙- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๘ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ๎านนางเหรียญ ถึงบ๎าน
นางกมลชนก (บ๎านดอน
กลอย หมูํที่ ๖) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๑๖๐ ตารางเมตร ลงหินไหลํ
ทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๒๙ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ๎านนางวันนา  กอง
สมบัติถึงบ  านนางสาว
วาสนา  พิมศร (บ๎านคํา
มะยาง หมูํที่ ๗)  

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๓๔๐ ตารางเมตร ลงหินไหลํ
ทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๓๐ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมตํอระหวํางบ๎าน
โนนสวรรค๑ หมูํที่  ๘ – 
บ๎านดงน๎อย หมูํที่  ๔ 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
ลงหินไหลํทางข๎างละ ๐.๕๐ 
เมตร 

- - ๕๒๔,๐๐๐ ๕๒๔,๐๐๐ ๕๒๔,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๕๐- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๑ โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบ๎านนายบุญเพ็ง  
ภูดํานงัว - บ๎านนายบุญ
ชัย  ภูบุญคง (บ๎านโนน
สวรรค๑ หมูํที่  ๘) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๕ เมตร ยาว ๖๘ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๗๒๗ ตารางเมตร ลงหินไหลํ
ทางขา๎งละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๘๗,๐๐๐ ๑๘๗,๐๐๐ ๑๘๗,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๓๒ โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ๎านนางทองปาน  หารี 
– บ๎านนายไข  สุภาษี  
(บ๎านโนนสวรรค๑  
หมูํที่  ๘) 

เพื่อใหป๎ระชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๒๐๐ ตารางเมตร ลงหินไหลํ
ทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๓๓ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมตํอระหวํางบ๎าน
โนนสวรรค๑ หมูํที่ ๘ – 
บ๎านคํามะยาง หมูํที่  ๗ 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๕ เมตร ยาว 
๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา ๑๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร ลงหินไหลํทางข๎างละ 
๐.๕๐ เมตร 

- - ๖,๓๑๐,๐๐๐ ๖,๓๑๐,๐๐๐ ๖,๓๑๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๕๑- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๔ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กสายข๎างวัด
สวํางโนนทัน-บ๎าน
หนองอิเฒํา หมูํที่ ๒ 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๕ เมตร ยาว ๙๙ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๔๙๕ ตารางเมตร ลงหินไหลํ
ทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๓๕ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ๎านนายคําพันธุ๑ กุม
ภวงค๑-ถนนบ๎านนาย
วิวัฒนชัย ระวิโรจน๑ 
(บ๎านหนองอิเฒํา   
หมูํที่ ๙) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๓ เมตร ยาว 
๕๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๑,๕๔๕ ตารางเมตร ลงหิน
ไหลํทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๘๑๓,๐๐๐ ๘๑๓,๐๐๐ ๘๑๓,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๓๖ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรังจาก
บํอบาดาลบ๎านหนองอิ
เฒํา หมูํที่ ๑  ถึงโคกบัก
บาก  

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ ี 
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตํงให๎
เรียบ ปรมิาณลูกรัง๗๖๘ 
ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ที่มี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๕๒- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๗ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรังรอบ
ปุาโคกบักบากทั้งสองฝั่ง 
(บ  านหนองอิเฒํา  
หมูที่ ๑) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังพร๎อมเกรด
ปรับแตํงให๎เรยีบ ปริมาณ
ลูกรัง๑,๓๙๘ ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๓๘ โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังจากบ๎านนางบุญ
ถิ่น  ภูไวย๑ถึงนานาง
สงวน  โคตะลุต  (บ๎าน
หนองอิเฒํา หมูํที่ ๒) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังพร๎อมเกรดปรับ
ระดับ ปริมาณลูกรัง๘๓๐ 
ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๓๙ โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังจากบ๎านนางเสียน  
ภูกิ่งผา บ๎านหนองอิเฒํา 
หมูํที่ ๒ ถึงบ๎านหนอง
ตอกแปูน  ตําบลหนอง
ตอกแปูน 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังพร๎อมเกรดปรับ
ระดับ ปริมาณลูกรัง๑,๐๘๐ 
ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๕๓- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๐ โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังบ๎านดงน๎อย หมูํที่ 
๔ ไปหนองค ู

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตํงให๎
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ๑,๓๒๐ 
ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๑๕๘,๐๐๐ ๑๕๘,๐๐๐ ๑๕๘,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๔๑ โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังสายคุ๎มแก บ๎านดง
น๎อย  
หมูํที่ ๔ 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตํงให๎
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ๗๒๐ 
ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๘๖,๐๐๐ ๘๖,๐๐๐ ๘๖,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๔๐ โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังบ๎านดงน๎อย หมูํที่ 
๔ ไปหนองค ู

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตํงให๎
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ๑,๓๒๐ 
ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๑๕๘,๐๐๐ ๑๕๘,๐๐๐ ๑๕๘,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๕๔- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๓ โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังจากท่ีดินนางมะณี 
ศิริสําราญ – ที่ดินนาย
แดง กอรับเฮือง  
(บ๎านดงน๎อย  หมูํที่ ๕) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตํงให๎
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ๓๒๐ 
ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๔๔ โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังจากวัดสวํางคํา
น๎อย-ที่ดินนายคําตัน  
ภูสมมา (บ๎านดงน๎อย 
หมูํที่ ๕) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตํงให๎
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ๒๕๒ 
ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สญัจรไปมา   

กองชําง 

๔๕ โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรจาก
บ๎านนายบุญทัน  พิมพา
คําถึงทุํงนา (บ๎านคํามะ
ยาง หมูํที่ ๗) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตํงให๎
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ๓๐๐ 
ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๕๕- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๖ โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังจากแยกถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก-สาย
กิโลเมตรที่ ๕ –นานาย
ประเสริฐ  ภสูีดวง-ถนน
สายโพนทอง (บ๎าน
หนองอิเฒํา  หมูํที่ ๙) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตํงให๎
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ๘๐๐ 
ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๔๗ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรังจาก
ถนนลาดยาง-สายโรงสูบ
น้ําดิบ (บ๎านหนองอิเฒํา  
หมูํที่ ๙) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตํงให๎
เรียบ ปรมิาณลูกรัง๒,๐๐๐ 
ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๔๘ โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังจากถนนลาดยาง-
นานางพานิช ชราจันทร๑-
นานายสุรเดช ภูกิ่งผา 
(บ๎านหนองอิเฒํา หมูํที่ 
๙) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตํงให๎
เรียบ ปรมิาณลูกรัง๑,๐๐๐ 
ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๕๖- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๙ โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังจากหนองบ๎าน-นา
นางประกาย ภูอุทัย  
(บ๎านหนองอิเฒํา  
หมูํที่ ๙) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตํงให๎
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ๕๐๔ 
ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๕๐ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรังจาก
วัดสวํางโนนตาล – 
ถนนลาดยาง (บ๎านหลัก
ดําน หมูํที่ ๑๑) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตํงให๎
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ๔๒๐ 
ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๕๑ โครงการกํอสร๎างถนน
เพื่อการเกษตรจากวัด
สวํางคํามะยางถึงที่นาง
สมหยดั  ภูผาลี  (บ๎าน
คํามะยาง  หมูํที่ ๗) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังกว๎าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๖๐ 
เมตร ปริมาณลูกรัง ๑,๐๙๒ 
ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๕๗- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๒ โครงการขยายถนน
การเกษตรจาก
ถนนลาดยางไปถึงนา
นางฉวีวรรณ   
ภูครองเงิน (บ  านหนองอิ
เฒํา หมูํที่ ๑) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก   

ถมดินพร๎อมเกรดระดับ  
ปริมาณลูกรัง๑,๗๗๘.๔๐ 
ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๗๑,๐๐๐ ๗๑,๐๐๐ ๗๑,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๕๓ โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรจากนานาย
ยศ   
ภูโบราณ  ถึงนานาย
นิคม  ยศพล (บ  าน
หนองอิเฒํา หมูํที่ ๑) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก   

ถมดินพร๎อมเกรดระดับ  
ปริมาณลูกรัง๑,๓๑๐ 
ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๕๒,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๕๔ โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรเส๎นหน๎า  
อบต.ถึงหนองคู 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก   

ถมดินพร๎อมเกรดปรับระดับ  
ปริมาณดินดิน ๒,๓๔๐ 
ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๕๘- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๕ โครงการวางทํอสํงน้ํา
ด๎วยพลังงานไฟฟูาจาก
นานายมงคล ดรูภักดิ์ถึง
นานางสุวรรณี  ภูตอดี 
(บ  านหนองอิเฒํา หมูํที่ 
๑) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

วางทํอสํงน้ําด๎วยพลังงาน
ไฟฟูา 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือน
มีน้ําใช๎อยําง
เพียงพอ   

เพื่อให๎ประชาชน
มีน้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

กองชําง/ 
อบจ.กาฬสินธุ๑ 

๕๖ โครงการขยายเขตไฟฟูา
แสงสวํางจากบ๎านนาย
สุทธินู  ผาสมไปสุดเขต
หนองอิเฒํา  (บ  าน
หนองอิเฒํา หมูํที่ ๑) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางระยะ
ความยาว ๖๐๐ เมตร 
จํานวน ๑๕ จดุ 

- - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือน
มีไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๕๗ โครงการขยายเขตไฟฟูา
แสงสวํางจากบ๎านนาง
มวล  ภูวิเศษถึงนานาย
สุนทร  โคษะ (บ  าน
หนองอิเฒํา หมูํที่ ๑) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางระยะ
ความยาว ๕๐๐ เมตร 
จํานวน ๑๓ จดุ 

- - ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือน
มีไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๕๙- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๘ โครงการขยายเขตไฟฟูา
แสงสวํางจากจากบ๎าน
นางคําปุน  ผุศรี ถึงบ๎าน
นายวีระ  ภสููสี (บ  าน
หนองอิเฒํา หมูํที่ ๑) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางระยะ
ความยาว ๔๓๐ เมตร 
จํานวน ๑๑ จดุ 

- - ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๕๙ โครงการขยายเขตไฟฟูา
แสงสวํางจากจากนา
นายยศ  ภูโบราณ (บ  าน
หนองอิเฒํา หมูที่ ๑) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางระยะ
ความยาว ๕๐๐ เมตร 
จํานวน ๑๓ จดุ 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๖๐ โครงการขยายเขตไฟฟูา
แสงสวํางหน๎าประปา
และระหวํางทางเข๎า 
บ๎านหนองอิเฒ ํา หมูํที่ ๒ 
ถึงสี่แยกบ๎านนายวิโรจน๑ 
วิพัฒน๑มงคล  

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูา ระยะทาง ๑๐๐ 
เมตร จาํนวน ๓ จุด 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๖๑ โครงการขยายเขตไฟฟูา
แสงสวํางจากโรงสีนาย
บัววร บ๎านหนองอิเฒํา  
หมูํที่  ๒ ถึงถนนหน๎า
ร๎านโชคทองแดง 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูา ระยะทาง ๑๐๐ 
เมตร จาํนวน ๓ จุด 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๖๐- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๒ โครงการขยายเขตไฟฟูา
แสงสวํางภายในหมูํบ๎าน 
รอบวัดสวํางโนนชาด 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางระยะ
ความยาว ๔๐๐ เมตร 
จํานวน ๑๐ จดุ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๖๓ โครงการขยายเขตไฟฟูา
แสงสวํางภายในหมูํบ๎าน 
บ๎านโนนชาด หมูํที่ ๓ 
รอบหนองจาน 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางระยะ
ความยาว ๒๕๐ เมตร 
จํานวน ๗ จุด 

- - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๖๔ โครงการขยายเขตไฟฟูา
แสงสวํางภายในหมูํบ๎าน
จากถนนสาย ๒๑๓ – 
บ๎านโนนชาด หมูํที่ ๓ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางระยะ
ความยาว ๒๐๐ เมตร 
จํานวน ๕ จุด 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๖๕ โครงการขยายเขตไฟฟูา
แสงสวํางสายหนองคู 
สายคุ๎มแก บ๎านดงน๎อย 
หมูํที่ ๔ ถึงโคกสาย 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางระยะ
ความยาว ๕๐๐ เมตร 
จํานวน ๑๓ จดุ 

- - ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๖๖ โครงการขยายเขตไฟฟูา
รอบหนองคํา บ๎านดง
น๎อย หมูํที่ ๕ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูา ระยะทาง ๖๐๐ 
เมตร จาํนวน ๑๕ เสา 

- - ๒๒๕,๐๐๐ ๒๒๕,๐๐๐ ๒๒๕,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๖๑- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๗ โครงการขยายเขตไฟฟูา
บ๎านดงน๎อย หมูํที่ ๕ ไป
บ๎านหลักดําน หมูํที่ ๑๑ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูา ระยะทาง 
๑,๙๐๐ เมตร จํานวน ๔๘ 
เสา 

- - ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๖๘ โครงการขยายเขตไฟฟูา
จากบ๎านดงน๎อย หมูํที่ ๕ 
ไปบ๎านคําไฮ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูา ระยะทาง 
๓,๐๐๐ เมตร จํานวน ๗๕ 
เสา 

- - ๑,๑๒๕,๐๐๐ ๑,๑๒๕,๐๐๐ ๑,๑๒๕,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง/ 
อบจ.กาฬสินธุ๑ 

๖๙ โครงการขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตรจากวัด
สวํางคํามะยางถึงหนอง
สระพัง (บ๎านคํามะยาง 
หมูํที่ ๗) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูา ระยะทาง ๗๐๐ 
เมตร จาํนวน ๑๘  เสา 

- - ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๗๐ โครงการขยายเขตไฟฟูา
แสงสวํางภายในหมูํบ๎าน 
บ๎านนางรุํงทิพย๑  ภูบุญ
คง – บ๎านนางประมวล  
มัวรี (บ๎านโนนสวรรค๑ 
หมูํที ่ ๘) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูา ระยะทาง ๑๐๐ 
เมตร จาํนวน ๓ จุด 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๖๒- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๑ โครงการขยายเขตไฟฟูา
แสงสวํางภายในหมูํบ๎าน 
บริเวณสามแยกและหน๎า
วัดปุาโนนสวรรค๑ (บ๎าน
โนนสวรรค๑ หมูํที่  ๘) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูา ระยะทาง ๘๕๐ 
เมตร จาํนวน ๒๒ จุด 

- - ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๗๒ โครงการขยายเขตไฟฟูา
การเกษตร  บ๎านโนน
สวรรค๑ หมูํที่ ๘ – บ๎าน
คํามะยาง หมูํที่  ๗ 

เพือ่ให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูา ระยะทาง 
๒,๒๐๐ เมตร จํานวน ๕๕ 
เสา 

- - ๘๒๕,๐๐๐ ๘๒๕,๐๐๐ ๘๒๕,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๗๓ โครงการขยายเขตไฟฟูา
แสงสวํางหน๎าบ๎านนาง
อนงค๑ ภูนามมา – บ๎าน
นายสอน  สายรัตน๑ 
(บ๎านหนองอิเฒํา หมูํที่ 
๙) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูา ระยะทาง ๒๕๐ 
เมตร จาํนวน ๗ จุด 

- - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๗๔ โครงการขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตรหน๎า
โรงเรียนหนองอิเฒํา
วิทยา – นานายแสวง   
ภูสีดวง (บ๎านหนองอิ
เฒํา หมูํที่ ๙) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูา ระยะทาง ๒๐๐ 
เมตร จาํนวน ๕ เสา 

- - ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๖๓- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๕ โครงการขยายเขตไฟฟูา
แสงสวํางจากนานายธรี
ยุทธ – นานางสมปอง 
(บ๎านหนองอิเฒํา หมูํที่ 
๙) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูา  ระยะทาง๑๐๐  
เมตร จาํนวน ๑๕ จุด 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๗๖ โครงการขยายเขตไฟฟูา
แสงสวํางจากนานาง
สมปอง นิยมปราชญ๑-โรง
สูบน้ําดิบ (บ๎านหนองอิ
เฒํา หมูํที่ ๙) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูา ระยะทาง ๑๐๐ 
เมตร จาํนวน ๓ จุด 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๗๗ โครงการขยายเขตไฟฟูา
จากถนนเส๎นข๎าง
โรงเรียนหนองอิเฒํา
วิทยา-บ๎านนายกายสิทธิ์ 
ภูสีดวง บ๎านหนองอิเฒํา 
หมูํที่ ๙ - ถนนสาย
กิโลเมตรที่ ๕  

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูา ระยะทาง ๓๖๐ 
เมตร จาํนวน ๙ เสา 

- - ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๖๔- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๘ โครงการขุดบํอพักน้ํา 
(ถังสูง)  เพื่อผลิต
น้ําประปาใหส๎ะอาด 
บ๎านหนองอิเฒํา หมูํที่ ๑ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

กํอสร๎างบํอพักน้ําดิบ ระบบ
ประปาหมูํบ๎าน   

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือนมีน้าํ
ใช๎อยําง
เพียงพอ   

เพื่อให๎ประชาชน
มีน้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 

๗๙ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมระบบประปา
หมูํบ๎าน  หมูํที่  ๑,๒,๙ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

ปรับปรุงระบบประปา
หมูํบ๎าน   

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือนมีน้าํ
ใช๎อยําง
เพียงพอ   

เพื่อให๎ประชาชน
มีน้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 

๘๐ โครงการปรับปรุงระบบ
น้ําประปา บ๎านหนองอิ
เฒํา หมูํที่ ๒ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎อยํางเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบน้ําประปา 
บ๎านหนองอิเฒํา หมูํที่ ๒ 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑ 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

๘๑ โครงการกํอสร๎างแหลํง
น้ําดื่มผลิตน้ําประปา
หมูํบ๎าน บ๎านหนองอิเฒํา 
หมูํที่ ๒ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎อยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างแหลํงน้ําดื่มผลิต
น้ําประปาหมูํบ๎าน 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑ 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางเพียงพอ 

กองชําง/ 
อบจ.กาฬสินธุ๑ 

๘๒ โครงการกํอสร๎างประปา
บาดาลขนาดใหญํ บ๎าน
โนนชาด หมูํที่ ๓ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎อยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญํตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ํา 

- - ๓,๓๖๐,๐๐๐ ๓,๓๖๐,๐๐๐ ๓,๓๖๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑ 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางเพียงพอ 

กองชําง/ 
อบจ.กาฬสินธุ๑ 

 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๖๕- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๓ โครงการโซลําเซลเพื่อ
ผลิตน้าํประปาหมูํบ๎าน 
(หอประปา) บ๎านดงน๎อย  
หมูํที่ ๕ 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ผลิตน้าํประปา
หมูํบ๎าน 

ติดตั้งแผงโซลําเซล - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือน  มีน้ํา
ใช๎อยําง  
เพียงพอ   

ทําให๎ประชาชนมี
น้ําเพื่อ
การเกษตรในฤดู
แล๎ง 

กองชําง 

๘๔ โครงการขยายเขต
ชลประทานระบบสํงทํอ
ภายในตําบล บ๎านดง
น๎อย หมูํที่ ๕ 

เพื่อเก็บกักน้ําไว๎ใช๎
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแล๎ง 

ขยายเขตประปาภายในตําบล - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือน  มีน้ํา
ใช๎อยําง  
เพียงพอ   

ทําให๎ประชาชนมี
น้ําเพื่อ
การเกษตรในฤดู
แล๎ง 

กองชําง 

๘๕ โครงการยา๎ยถังประปา
ของหมูํบ๎าน  จากนาย
ทองแดง  เพียชําน ิ ไปที่
วัดสวํางคํามะยาง (บ๎าน
คํามะยาง หมูํที่ ๗) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําอุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอ 

เพื่อดําเนินการย๎ายระบบ
ประปาหมูํบ๎านเดมิ  พร๎อมถัง
น้ําเดิมและอุปกรณ๑ทั้งหมดไป
ติดตั้งพร๎อมปรับปรุงระบบ
ประปายังบรเิวณที่กําหนด   

- - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือนมีน้าํ
ใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ําใช๎
เพียงพอ 

กองชําง 

๘๖ โครงการซํอมแซมระบบ
ประปาหมูํบ๎าน/ชุมชน  
บ๎านหนองอิเฒํา หมูํที่ ๙ 

เพื่อซํอมแซมระบบ
ประปาให๎ใช๎งานได๎
ตามปกต ิ

ซํอมแซมระบบประปา
หมูํบ๎าน/ชุมชน 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือนมีน้าํ
ใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ําใช๎
เพียงพอ 

กองชําง 

 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๖๖- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๗ โครงการกํอสร๎างบํอพัก
น้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปา 
(หอถังสูง) บ๎านหนองอิ
เฒํา หมูํที่ ๙ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

กํอสร๎างระบบกรองน้ําระบบ
ประปาขนาดใหญํ หมูํที่ 
๑,๒,๙   

- - ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค  บริโภค  
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง/ 
อบจ.กาฬสินธุ๑ 

๘๘ โครงการขยายทํอ
ประปาเส๎นทางข๎าง
โรงเรียนหนองอิเฒํา
วิทยาเช่ือมตํอท่ีนาย
ณรงค๑ โคตะลตุ-บ๎าน
นายกายสิทธ์ิ ภสูีดวง-
ถนนโพนทอง (บ๎าน
หนองอิเฒํา หมูํที่ ๙) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบประปา   - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค  บริโภค  
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๘๙ โครงการติดตั้งเครื่อง
กรองน้ําประปา บ๎าน
หลักดําน  
หมูํที่ ๑๑ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

จัดซื้อและติดตั้งเครื่องกรอง
น้ําประปา 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค  บริโภค  
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๙๐ โครงการจดัหาเครื่อง
กรองน้ําถัง รพช. ของ
หมูํบ๎าน บ๎านโนนสวรรค๑ 
หมูํที่ ๘ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

จัดซื้อและติดตั้งเครื่องกรอง
น้ําประปา 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค  บริโภค  
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๖๗- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๑ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลาดยาง
เส๎นบ๎านหนองอิเฒํา ถึง
ปากทางเข๎าบ๎านดอน
กลอย 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟลัท๑ติก 
ระยะความยาว ๕,๐๐๐ เมตร 

- - ๑๐,๐๘๙,๐๐๐ ๑๐,๐๘๙,๐๐๐ ๑๐,๐๘๙,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  
ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชน
ได๎รับความ  
สะดวกรวดเร็ว
ในการ  สัญจร
ไปมา   

กองชําง/ 
อบจ.กาฬสินธุ๑ 

๙๒ โครงการซํอมแซม
ถนนลาดยางจากนถนน
สาย ๒๑๓ – บ๎าน
หนองอิเฒํา  หมูํที่  ๙ 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟลัท๑ติ
กคอนกรีต กว๎าง ๖ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๕ 
เซนติเมตร 

- - ๓,๓๖๐,๐๐๐ ๓,๓๖๐,๐๐๐ ๓,๓๖๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  
ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชน
ได๎รับความ  
สะดวกรวดเร็ว
ในการ  สัญจร
ไปมา   

กองชําง/ 
อบจ.กาฬสินธุ๑ 

๙๓ โครงการขุดบํอกักเก็บ
น้ําเพื่อการเกษตรให๎กับ
ชุมชน บ๎านหนองอิเฒํา  
หมูํที่  ๑ 

เพื่อเก็บกักเก็บน้ํา   
ไว๎ทําการเกษตร
อยํางพอเพียง 

ขุดบํอขนาดกว๎าง ๕๐ เมตร 
ยาว ๕๐ เมตร  
ลึก ๓ เมตร ปรมิาณดินดินขุด 
๗,๕๐๐ ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือน   
มีน้ําใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ํา
ไว๎ทําเกษตร
พอเพียง 

กองชําง 

๙๔ โครงการเจาะบาดาล
เพื่อการเกษตร บ๎าน
หนองอิเฒํา  หมูํที่  ๙ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

ขุดเจาะบํอบาดาล ø  ๖ นิ้ว 

ความลึก ๔๓-๖๐ เมตร 
พร๎อมอุปกรณ๑ 

- - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือน
มีน้ําใช๎อยําง
เพียงพอ   

เพื่อให๎
ประชาชนมีน้ํา
ใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๖๘- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๕ โครงการปรับปรุงโรง
น้ําดื่มชุมชน บ๎าน
หนองอิเฒํา  หมูํที่ ๑ 

เพื่อปรับปรุงโรงน้ํา
ดื่มชุมชน  

ปรับปรุงระบบผลิตโรงน้ําดื่ม
ชุมชน 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑ 

น้ําดื่มสะอาดและ
ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

๙๖ โครงการสูบน้ําด๎วย
พลังงานไฟฟูา บ๎าน
หนองอิเฒํา หมูํที่ ๒ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎อยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างสถานสีูบน้ําด๎วย
พลังงานไฟฟาู 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑ 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

๙๗ โครงการปรับปรุง
คลองสํงน้ําเพื่อ
การเกษตรจากห๎วย
ปลาหลด-หนองทุํม 

เพื่อเก็บกักน้ําไว๎ใช๎
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแล๎ง 

ขุดลอกคลองสํงน้ําใช๎ใน
การเกษตร 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือน  มีน้ํา
ใช๎อยําง  
เพียงพอ   

ทําให๎ประชาชนมี
น้ําเพื่อ
การเกษตรในฤดู
แล๎ง 

กองชําง 

๙๘ โครงการขุดลอกคลอง
น้ําปุา บ๎านดงน๎อย หมูํ
ที่ ๕ –บ๎านดอนกลอย  
หมูํที่  ๖ 

เพื่อเก็บกักเก็บน้ํา  
ไว๎ทําการเกษตร
อยํางพอเพียง 

ขุดลอกหนอง ปริมาณดินดิน
ขุด ๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก๑เมตร   

- - ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือนมีน้าํ
ใช๎อยําง
เพียงพอ     

เพื่อเก็บกักเก็บ
น้ํา  ไว๎ทํา
การเกษตรอยําง
พอเพียง 

กองชําง 

๙๙ โครงการจดัหาเครื่อง
สูบน้ํา 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎อยํางในฤดูแล๎ง
และแก๎ไขปญัหาน้ํา
ทํวม 

จัดหาเครื่องสูบน้ํา - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑ 

แก๎ปัญหาภัยแล๎ง
และปูองกัน
อุทกภัย 

กองชําง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๖๙- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐๐ โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม บ๎าน
หนองอิเฒํา  หมูํที่  ๑ 

เพื่อปรับปรุงและตํอ
เติมศาลาประชาคม 

ปรับปรุงและตํอเติมศาลา
ประชาคม 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ที่ได๎รับประโยชน๑ 

เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมตําง ๆ 

กองชําง 

๑๐๑ โครงการกํอสร๎าง
อาคารตลาดชุมชน  
บ๎านหนองอิเฒํา   
หมูํที่  ๑ 

เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การจําหนํายสินค๎า 

กํอสร๎างอาคารคอนกรีต 
จํานวน ๑ หลัง 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ที่ได๎รับประโยชน๑ 

เป็นสถานท่ีใน
การจําหนําย
สินค๎า 

กองชําง 

๑๐๒ โครงการตํอเติมศาลา
ประชาคม บ๎านหลัก
ดําน  หมูํที่  ๑๑ 

เพื่อปรับปรุงและตํอ
เติมศาลาประชาคม 

ปรับปรุงและตํอเติมศาลา
ประชาคม 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ที่ได๎รับประโยชน๑ 

เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมตําง ๆ 

กองชําง 

๑๐๓ โครงการกํอสร๎างซุ๎ม
ประตูทางเข๎าหมูํบ๎าน 
บ๎านหลักดําน  
หมูํที่ ๑๑ 

เพื่อสร๎างเอกลักษณ๑
ทางเข๎าหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างซุ๎มประตูทางเข๎า
หมูํบ๎าน 

 - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ที่ได๎รับประโยชน๑ 

สร๎างเอกลักษณ๑
ทางเข๎าหมูํบ๎าน 

กองชําง 

๑๐๔ โครงการกํอสร๎างหอ
กระจายขําวบ๎านดง
น๎อย หมูํที่ ๔  

เพื่อเป็นสถานท่ี
ประชาสมัพันธ๑
ขําวสารภายใน
หมูํบ๎าน 

กํอสร๎างหอกระจายขําวบ๎าน
ดงน๎อย หมูํที่ ๔ 

- - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ที่ได๎รับประโยชน๑ 

เป็นสถานท่ี
ประชาสมัพันธ๑
ขําวสารภายใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๗๐- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐๕ โครงการตํอเติมศาลา
ประชาคม  บ๎านดง
น๎อย  หมูํที่  ๔ 

เพื่อปรับปรุงและตํอ
เติมศาลาประชาคม 

ปรับปรุงและตํอเติมศาลา
ประชาคม 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ที่ได๎รับประโยชน๑ 

เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมตําง ๆ 

กองชําง 

๑๐๖ โครงการตํอเติมลาน
เอนกประสงค๑ ด๎านทิศ
ใต ๎(บ๎านหนองอิเฒํา 
หมูํที่ ๙) 

เพื่อเป็นประกอบ
กิจกรรมตํางๆ ของ
ประชาชน 

เทคอนกรีตและตํอเติมลาน
ตากข๎าว 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ที่ได๎รับประโยชน๑ 

เป็นประกอบ
กิจกรรมตํางๆ 
ของประชาชน 

กองชําง 

๑๐๗ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบอาคารหอประชุม
องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหนองอิเฒํา 

เพื่อเป็นท่ีจัด
กิจกรรมตําง ๆ  

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว๎าง ๕ เมตร 
ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา ๔๕๐ ตารางเมตร 

- - ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชน/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมตําง ๆ 

กองชําง 

๑๐๘ โครงการขยายเขต
ประปา บ๎านหนองอิ
เฒํา หมูํที่ ๑,๒,๙ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

วางทํอ PVC ระบบประปา 
ซํอมแซมถนนคอนกรตี/
ถนนลาดยาง   

- - ๖๐๐,๐๐๐ - - จํานวนครัวเรือนมี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอ   

เพื่อให๎ประชาชน
มีน้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 

๑๐๙ โครงการขยายเขต
ประปา บ๎านโนนชาด 
หมูํที่ ๓ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

วางทํอ PVC ระบบประปา 
ซํอมแซมถนนคอนกรตี/
ถนนลาดยาง   

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอ   

เพื่อให๎ประชาชน
มีน้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 

 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๗๑- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๐ โครงการขยายเขต
ประปา บ๎านดงน๎อย 
หมูํที่ ๔,๕ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

วางทํอ PVC ระบบประปา 
ซํอมแซมถนนคอนกรตี/
ถนนลาดยาง   

- ๔๑๙,๐๐๐ ๔๑๙,๐๐๐ - - จํานวนครัวเรือนมี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอ   

เพื่อให๎ประชาชน
มีน้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 

๑๑๑ โครงการขยายเขต
ประปา บ๎านดอน
กลอย หมูํที่ ๖ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

วางทํอ PVC ระบบประปา 
ซํอมแซมถนนคอนกรตี/
ถนนลาดยาง   

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอ   

เพื่อให๎ประชาชน
มีน้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 

๑๑๒ โครงการขยายเขต
ประปา บ๎านคํามะยาง 
หมูํที่ ๗ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

วางทํอ PVC ระบบประปา 
ซํอมแซมถนนคอนกรตี/
ถนนลาดยาง   

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอ   

เพื่อให๎ประชาชน
มีน้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 

๑๑๓ โครงการขยายเขต
ประปา บ๎านโนน
สวรรค๑ หมูํที่ ๘ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

วางทํอ PVC ระบบประปา 
ซํอมแซมถนนคอนกรตี/
ถนนลาดยาง   

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอ   

เพื่อให๎ประชาชน
มีน้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 

๑๑๔ โครงการขยายเขต
ประปา บ๎านปุาหญ๎า
คา หมูํที่ ๑๐ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

วางทํอ PVC ระบบประปา 
ซํอมแซมถนนคอนกรตี/
ถนนลาดยาง   

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอ   

เพื่อให๎ประชาชน
มีน้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 

๑๑๕ โครงการขยายเขต
ประปา บ๎านหลักดําน 
หมูํที่ ๑๑ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

วางทํอ PVC ระบบประปา 
ซํอมแซมถนนคอนกรตี/
ถนนลาดยาง   

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอ   

เพื่อให๎ประชาชน
มีน้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๗๒- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๖ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ําสายเข๎าซอย
หน๎าวัดโพธิ์ศรดีงน๎อย
ถึงสามแยกบ๎านนาย
พุฒ  คําแหงพล   
(บ๎านดงน๎อย หมูํที่ ๔) 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนนและ
ระบายน้ําใหร๎ะบาย
น้ําได๎อยํางสะดวก 

เพื่อกํอสร๎างรํองระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก ø ๐.๖๐ 

เมตร ความยาว  ๑๗๐  เมตร   

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กํอสร๎างตาม 
แบบมาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนน
และระบายน้ําให๎
ระบายน้ําได๎
อยํางสะดวก 

กองชําง 

๑๑๗ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ําภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านนาง
นิตยา  ภูบุญอ๎วน  
ถึง บา๎นนายสํารวม  
ภูขะมา (บ๎านดอน
กลอย หมูํที่ ๖) 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนนและ
ระบายน้ําใหร๎ะบาย
น้ําได๎อยํางสะดวก 

เพื่อกํอสร๎างรํองระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก ø ๐.๖๐ 

เมตร ความยาว  ๑๐๐  เมตร   

- - ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ กํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนน
และระบายน้ําให๎
ระบายน้ําได๎
อยํางสะดวก 

กองชําง 

๑๑๘ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ําภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านนายคณู
สิน  ภูโคกศรี ถึง บ๎าน
นางแสงจันทร๑  เหลํา
ไชยยงค๑  (บ๎านดอน
กลอย หมูํที่ ๖) 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนนและ
ระบายน้ําใหร๎ะบาย
น้ําได๎อยํางสะดวก 

เพื่อกํอสร๎างรํองระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก ø ๐.๖๐ 

เมตร ความยาว  ๑๓๘  เมตร   

- - ๒๔๓,๐๐๐ ๒๔๓,๐๐๐ ๒๔๓,๐๐๐ กํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนน
และระบายน้ําให๎
ระบายน้ําได๎
อยํางสะดวก 

กองชําง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๗๓- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเที่ยว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๙ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ําภายใน
หมูํบ๎าน จากสี่แยก
บ๎านนางพนมไพร   
ถึง บา๎นปลัดพงษ๑ศิริ 
(บ๎านดอนกลอย  
หมูํที่ ๖) 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนนและ
ระบายน้ําใหร๎ะบาย
น้ําได๎อยํางสะดวก 

เพื่อกํอสร๎างรํองระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก ø ๐.๖๐ 

เมตร ความยาว  ๑๘๑  เมตร   

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนน
และระบายน้ําให๎
ระบายน้ําได๎
อยํางสะดวก 

กองชําง 

๑๒๐ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ําภายใน
หมูํบ๎าน จากบ๎านนาง
สุพรม  ภูอุทัยถึงบ๎าน
นายคูณสิน (บ๎านดอน
กลอย หมูํที่ ๖) 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนนและ
ระบายน้ําใหร๎ะบาย
น้ําได๎อยํางสะดวก 

เพื่อกํอสร๎างรํองระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก ø ๐.๖๐ 

เมตร ความยาว  ๙๓  เมตร   

- - ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ กํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนน
และระบายน้ําให๎
ระบายน้ําได๎
อยํางสะดวก 

กองชําง 

๑๒๑ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ําภายใน
หมูํบ๎าน จากบ๎านนาง
แอนถึงบ๎านนายไชยา 
นิกระโทก (บ๎านดอน
กลอย หมูํที่ ๖) 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนนและ
ระบายน้ําใหร๎ะบาย
น้ําได๎อยํางสะดวก 

เพื่อกํอสร๎างรํองระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก ø ๐.๖๐ 

เมตร ความยาว  ๑๗๘  เมตร   

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนน
และระบายน้ําให๎
ระบายน้ําได๎
อยํางสะดวก 

กองชําง 

 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๗๔- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒๒ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ําภายใน
หมูํบ๎านจากบ๎านนาง
ดวงจันทร๑  ภูเขมําถึง
บ๎านนายสมศักดิ์   
ภูบัวดวง (บ๎านคํามะ
ยาง หมูํที่ ๗) 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนนและ
ระบายน้ําใหร๎ะบาย
น้ําได๎อยํางสะดวก 

เพื่อกํอสร๎างรํองระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก ø ๐.๖๐ 

เมตร ความยาว  ๘๐  เมตร   

- - ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ กํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนน
และระบายน้ําให๎
ระบายน้ําได๎
อยํางสะดวก 

กองชําง 

๑๒๓ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ําภายใน
หมูํบ๎านจากบ๎านสีนวล  
มูลเสนา  ถึงบ๎านนาง
บัวศรี  ภูหลักดําน 
(บ๎านคํามะยาง  
หมูํที่ ๗) 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนนและ
ระบายน้ําใหร๎ะบาย
น้ําได๎อยํางสะดวก 

เพื่อกํอสร๎างรํองระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก ø ๐.๖๐ 

เมตร ความยาว  ๘๐  เมตร 
พร๎อมบํอพัก  

- - ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ กํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนน
และระบายน้ําให๎
ระบายน้ําได๎
อยํางสะดวก 

กองชําง 

๑๒๔ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ๎านนางหนู   
โคระนําถึงบ๎านนาง
จินตนา  รํวมคํา (บ๎าน
คํามะยาง หมูํที่ ๗) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๔ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
๔๐๐ ตารางเมตร ลงหินไหลํ
ทางข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๗๕- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒๕ โครงการจดัทําทํอ
ระบายน้ําเสียจาก
หมูํบ๎านไปลงทุํงนา 
(บ๎านหนองอิเฒํา  
หมูํที่ ๙) 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนนและ
ระบายน้ําใหร๎ะบาย
น้ําได๎อยํางสะดวก 

เพื่อกํอสร๎างรํองระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก ø ๐.๖๐ 

เมตร ความยาว  ๑๐๐  เมตร   

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนน
และระบายน้ําให๎
ระบายน้ําได๎
อยํางสะดวก 

กองชําง 

๑๒๖ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ๎านโนนสวรรค๑ 
หมูํที่ ๘ – วัดปุาโนน
สวรรค๑ (รหัสทาง 
กส.ถ.๑๔๓-๑๕) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ ี 
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร เมตร  หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ ๙๐๘ ตาราง
เมตร ลงหินไหลํทางข๎างละ ๐.๐๕ 
เมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๒๗ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ๎านดอนกลอย  
หมูํที่ ๖ – บ๎านคํามะ
ยาง  หมูํที่ ๗ (รหัส
ทาง กส.ถ. ๑๔๓-๐๒) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ ี 
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลํทางลงหิน
เฉลี่ยข๎างละ ๐.๐๕  เมตร  หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา ๙๐๘ 
ตารางเมตร ลงหินไหลํทางข๎างละ 
๐.๐๕ เมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๗๖- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒๘ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ๎านโนนชาด หมูํที่ ๓ –  
บ๎านลุมพุก  ตําบลโคก
พระ อําเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม 
(รหัสทาง กส.ถ.๑๔๓-
๑๓) 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎ม ี ถนนสําหรับ
ใช๎การ  คมนาคม
ได๎อยําง  สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร เมตร  หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ ๙๐๘ ตาราง
เมตร ลงหินไหลํทางข๎างละ ๐.๐๕ 
เมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๒๙ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข๎าง กศน.ตําบลหนองอิ
เฒํา – บ๎านคําไฮ  ตําบล
หนองตอกแปูน (รหัส
ทาง กส.ถ. ๑๔๓-๑๐) 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎ม ี ถนนสําหรับ
ใช๎การ  คมนาคม
ได๎อยําง  สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลํทางลงหิน
เฉลี่ยข๎างละ ๐.๐๕  เมตร  หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา ๙๐๘ 
ตารางเมตร ลงหินไหลํทางข๎างละ 
๐.๕๐ เมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๓๐ โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางผิวทางแบบ 
Para Asphalt 
Concrete สาย กส.ถ. 
๑๔๓-๐๙ สายข๎างดอน
ตาปูุ – หนองคู  บา๎น
โนนสวรรค๑  หมูํที่  ๘ 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎ม ี ถนนสําหรับ
ใช๎การ  คมนาคม
ได๎อยําง  สะดวก   

กํอสร๎างถนนลาดยาง กว๎าง ๔ 
เมตร ยาว ๑,๑๙๐  เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่จราจรไมํ
น๎อยกวํา ๔,๗๖๐  ตารางเมตร  

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๗๗- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๑ โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางผิวทาง
แบบ Para Asphalt 
Concrete สาย กส.ถ. 
๑๔๓-๑๐ สายข๎าง 
กศน.ตําบลหนองอิ
เฒํา – บ๎านคําไฮ 
ตําบลหนองตอกแปูน 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ ี 
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนลาดยาง กว๎าง ๔ 
เมตร ยาว ๒,๘๕๐  เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่จราจรไมํ
น๎อยกวํา ๑๑,๔๐๐  ตารางเมตร  

- - ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนนท่ี
ได๎รับการ
กํอสร๎าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๓๒ โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางผิวทาง
แบบ Para Asphalt 
Concrete สาย กส.ถ. 
๑๔๓-๑๑ สายข๎างวัด
บ๎านดงน๎อย  หมูํที ่๕ 
– บ๎านโนนสวรรค๑  
หมูํที่  ๘ 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ ี 
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนลาดยาง กว๎าง ๔ 
เมตร ยาว ๑,๑๑๐  เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่จราจรไมํ
น๎อยกวํา ๔,๔๔๐  ตารางเมตร  

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนนท่ี
ได๎รับการ
กํอสร๎าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๗๘- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๓ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากโรงเรียนดอน
กลอยโนนชาด-วังไทร
งาม   

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลํทางลงหิน
เฉลี่ยข๎างละ ๐.๐๕  เมตร  หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา ๙๐๐ 
ตารางเมตร ลงหินไหลํทางข๎างละ 
๐.๕๐ เมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๓๔ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ๎านนางศิริลักษณ๑  
อุปภา – บ๎านนายชัย
วัช  โกนันทะ  (บ  าน
ดงน๎อย  หมูํที่  ๔) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลํทางลงหิน
เฉลี่ยข๎างละ ๐.๐๕  เมตร  หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา ๗๕๐ 
ตารางเมตร ลงหินไหลํทางข๎างละ 
๐.๕๐ เมตร 

- - ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๓๕ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ๎านนายสมหวัง  
ภูหัวดอน – สามแยก
สวนนางบุญชํวย  แก๎ว
กันยา  (บ๎านดงน๎อย  
หมูํที่  ๕) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลํทางลงหิน
เฉลี่ยข๎างละ ๐.๐๕  เมตร  หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา ๖๐๐ 
ตารางเมตร ลงหินไหลํทางข๎างละ 
๐.๕๐ เมตร 

- - ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๗๙- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๖ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ๎านนายทองแดง  
ภูหัดการ – หนองสอง
นาง  (บ๎านดอนกลอย 
หมูํที่  ๖) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลํทางลงหิน
เฉลี่ยข๎างละ ๐.๐๕  เมตร  หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา ๓๐๐ 
ตารางเมตร ลงหินไหลํทางข๎างละ 
๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๓๗ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ด๎านตะวันออกข๎างวัด
สวํางโนนตาล  (บ๎าน
หลักดําน หมูํที่  ๑๑) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลํทางลงหินเฉลี่ย
ข๎างละ ๐.๐๕  เมตร  หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ ๒๔๐ ตาราง
เมตร ลงหินไหลํทางข๎างละ ๐.๕๐ 
เมตร 

- - ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๓๘ โครงการซํอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ๎านนาย
ศิริพงษ๑  โคระนํา – 
หน๎าโรงเรียนหลักดําน
วิทยา(บ๎านหลักดําน  
หมูํที่  ๑๑) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลํทางลงหินเฉลี่ย
ข๎างละ ๐.๐๕  เมตร  หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ ๓๐๐ ตาราง
เมตร ลงหินไหลํทางข๎างละ ๐.๕๐ 
เมตร 

- - ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๘๐- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๙ โครงการซํอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ๎านนาง
พิกุล  ภาบิน – บ๎าน
นางเดือนฉาย  จันทะ
เจียง  (บ๎านหลักดําน 
หมูํที่  ๑๑) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลํทางลงหินเฉลี่ย
ข๎างละ ๐.๐๕  เมตร  หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ ๒๐๐ ตาราง
เมตร ลงหินไหลํทางข๎างละ ๐.๕๐ 
เมตร 

- - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับการ
กํอสร๎าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๔๐ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
จากหน๎าโรงเรียนดอน
กลอยโนนชาด – วัง
ไทรงาม  (บ๎านโนน
ชาด หมูํที่ ๓) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังกว๎าง ๓ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร พร๎อมเกรด
ปรับแตํงให๎เรยีบ ปริมาณ
ลูกรัง ๕๔๐  ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๔๑ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
จากบ๎านนางสมร  หา
เพียง  - โรงเรียนดอน
กลอยโนนชาด  (บ๎าน
ดอนกลอย หมูํท่ี ๖) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังกว๎าง ๓ เมตร 
ยาว ๘๐ เมตร พร๎อมเกรด
ปรับแตํงให๎เรยีบ ปริมาณ
ลูกรัง ๒๔๐  ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๘๑- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๒ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
จากบ๎านนายพนม  
สิทธิไกรพงษ๑  - หนอง
สองนาง  (บ๎านดอน
กลอย หมูํที่ ๖) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังกว๎าง ๓ เมตร 
ยาว ๕๐ เมตร พร๎อมเกรด
ปรับแตํงให๎เรยีบ ปริมาณ
ลูกรัง ๒๔๐  ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๔๓ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
จากบ๎านดอนกลอย  
หมูํที่  ๖ – หนองค ู

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังกว๎าง ๔ เมตร 
ยาว ๑,๗๐๐ เมตร พร๎อม
เกรดปรับแตํงให๎เรยีบ 
ปริมาณลูกรัง ๔,๐๘๐  
ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๔๔ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
จากนานางสมปอง  
โยธพล – นานายคํา
พูน  ภูกาบิน  (บ๎าน
หลักดําน  หมูํที่  ๑๑) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังกว๎าง ๓ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร พร๎อมเกรด
ปรับแตํงให๎เรยีบ ปริมาณ
ลูกรัง ๕๔๐  ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๘๒- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเ้ป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๕ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
จากนานางณรงค๑  
สุนทรโรปกรณ๑ – นา
นางแพงสี  มูลมาต  
(บ๎านหลักดําน   
หมูํที่  ๑๑) 

เพือ่ให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังกว๎าง ๓ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร พร๎อมเกรด
ปรับแตํงให๎เรยีบ ปริมาณ
ลูกรัง ๒๔๐  ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๔๖ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
จากนานางกาย  ภูวาด
เขียน – นานายสา
ยันต๑  ภูเขมํา  (บ๎าน
หลักดําน  หมูํที่  ๑๑) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังกว๎าง ๓ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร พร๎อมเกรด
ปรับแตํงให๎เรยีบ ปริมาณ
ลูกรัง ๒๔๐  ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๔๗ โครงการซํอมแซม
อาคารตลาดชุมชน  
บ๎านหลักดํานหมูํที่  
๑๑ 

เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การจําหนํายสินค๎า 

กํอสร๎างอาคารคอนกรีต 
จํานวน ๑ หลัง 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ที่ได๎รับประโยชน๑ 

เป็นสถานท่ีใน
การจําหนําย
สินค๎า 

กองชําง 

๑๔๘ โครงการกํอสร๎างซุ๎ม
ประตูทางเข๎าบ๎านโนน
ชาด หมูํที่ ๓ 

เพื่อสร๎างเอกลักษณ๑
ทางเข๎าหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างซุ๎มประตูทางเข๎า
หมูํบ๎าน 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ที่ได๎รับประโยชน๑ 

สร๎างเอกลักษณ๑
ทางเข๎าหมูํบ๎าน 

กองชําง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๘๓- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๙ โครงการปรับปรุงรํอง
ระบายน้ําภายใน
หมูํบ๎าน จากข๎าง
โรงเรียนดอนกลอย
โนนชาด  - บ๎านนาย
สพล  รัตนชัย  
(บ๎านโนนชาด  
หมูํที่ ๓) 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนนและ
ระบายน้ําใหร๎ะบาย
น้ําได๎อยํางสะดวก 

เพื่อกํอสร๎างรํองระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก ø ๐.๖๐ 

เมตร ความยาว  ๑๐๐  เมตร   

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนน
และระบายน้ําให๎
ระบายน้ําได๎
อยํางสะดวก 

กองชําง 

๑๕๐ โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแสงสวํางจาก
ทางเข๎าหมูํบ๎าน  บ๎าน
โนนชาด  หมูํที่  ๓ –
ถนนสายกาฬสินธุ๑ -
มหาสารคาม  

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางระยะ
ความยาว ๑,๖๐๐ เมตร 
จํานวน ๔๐ จดุ 

- - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๑๕๑ โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแสงสวํางจาก
สวนนายสมัย ภูกัน 
ดาร – นานางพิกุล  
ภูมาศ  (บ๎านดงน๎อย  
หมูํที่  ๕) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางระยะ
ความยาว ๔๐๐ เมตร 
จํานวน ๑๐ จดุ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๘๔- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕๒ โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแสงสวํางจาก
บ๎านดอนกลอย   
หมูํที่  ๖ – คลองสํงน้ํา
ชลประทาน 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางระยะ
ความยาว ๑,๒๐๐ เมตร 
จํานวน ๑๕ จดุ 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๑๕๓ โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแสงสวํางจาก
บ๎านนางบานศรี  
โสภานะ – หนองหัว
ทุํง  (บ๎านดอนกลอย  
หมูํที่  ๖) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางระยะ
ความยาว ๓๐๐ เมตร 
จํานวน ๘ จุด 

- - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพยีงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๑๕๔ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
จากนานางกาย  ภูวาด
เขียน – นานายสา
ยันต๑  ภูเขมํา  (บ๎าน
หลักดําน  หมูํที่  ๑๑) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังกว๎าง ๓ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร พร๎อมเกรด
ปรับแตํงให๎เรยีบ ปริมาณ
ลูกรัง ๒๔๐  ลูกบาศก๑เมตร 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๘๕- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕๕ 
 
 
 

โครงการขยายเขตไฟฟูา
การเกษตรจากบ๎าน
นายค  ภูบุญอ๎วน – โคก
หัวภูดิน - นานายโอภาส  
ภูชมแลํน  (บ  านหนองอิ
เฒํา  
หมูํท่ี ๙) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางระยะ
ความยาว ๓๐๐ เมตร 
จํานวน ๘ จุด 

- - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๑๕๖ โครงการขยายเขต
ไฟฟูาการเกษตรจาก
แยกถนน ๒๑๓ – 
ทางเข๎านานางพานิช  
ชราจันทร๑ – นานาง
รําไพ  ภสูีดวง  (บ  าน
หนองอิเฒํา หมูํที่ ๙) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางระยะ
ความยาว ๓๕๐ เมตร 
จํานวน ๙ จุด 

- - ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๑๕๗ โครงการขยายเขต
ไฟฟูาการเกษตรจาก
บ๎านนายวิวัฒนชัย  ระ
วิโรจน๑ – นานายมงคล  
อินอุํนโชติ  (บ  าน
หนองอิเฒํา หมูํที่ ๙) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางระยะ
ความยาว ๓๐๐ เมตร 
จํานวน ๘ จุด 

- - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๘๖- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕๘ โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแสงสวํางจาก
โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพตําบลหนองอิ
เฒํา-รอบหนองอิเฒํา 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางระยะ
ความยาว ๕๐๐ เมตร 
จํานวน ๑๓ จดุ 

- - ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๑๕๙ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางบ๎าน  (บ๎าน
ปุาหญ๎า หมูํที่  ๑๐) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ ๒,๘๐๐ 
ตารางเมตร  

- - ๑,๕๕๕,๐๐๐ ๑,๕๕๕,๐๐๐ ๑,๕๕๕,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับ
การกํอสร๎าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๖๐ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรอบบ๎าน  (บ๎าน
ปุาหญ๎า หมูํที่  ๑๐) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ ๒,๔๐๐ 
ตารางเมตร  

- - ๑,๓๓๓,๐๐๐ ๑,๓๓๓,๐๐๐ ๑,๓๓๓,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีได๎รับ
การกํอสร๎าง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๘๗- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖๑ โครงการกํอสร๎างถนน
การเกษตรทิศใต๎ของ
หมูํบ๎านถึงถนนบ๎าน
คําไฮ – บ๎านคํามะยาง  
หมูํที่  ๗  (บ๎านปุา
หญ๎าคา หมูํที่ ๑๐) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก   

กํอสร๎างถนนยาว ๕๐๐ เมตร 
กว๎าง ๔ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร 
หรือถมดินไมํน๎อยกวํา ๒,๐๐๐ 
ตารางเมตร พร๎อมวางทํอขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง ๘๐- ๑๐๐ ซม. 
ยาว ๑ เมตร จาํนวน ๕๐๐ ทอํ 

- - ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๖๒ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรทิศ
ตะวันออกถึงที่นานาย
บุญครอง  ศรีปัตถา 
(บ๎านปุาหญ๎าคา  
หมูํที่ ๑๐) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ ี 
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

กํอสร๎างถนนยาว ๗๐๐ เมตร 
กว๎าง ๔ เมตร หนา ๐.๖๐ 
เมตร หรือถมดินไมํน๎อยกวํา 
๒,๘๐๐ ตารางเมตร 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ที่มี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๖๓ โครงการขุดลอกรํอง
ระบายน้ําปาุ  (บ๎านปุา
หญ๎าคา หมูํที่ ๑๐) 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมขังพื้นที่
การเกษตร 

ขุดลอกรํองระบายน้ําความ
ยาว ๑ กิโลเมตร กว๎าง ๑ 
เมตร  ลึก ๐.๕๐ เมตร 

- - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๘๘- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖๔ ย๎ายหอถังสูงพร๎อม
อุปกรณ๑ครบชุดระบบ
ประปา บ๎านหนองอิ
เฒํา หมูํที ่๑ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําอุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอ 

เพื่อดําเนินการย๎ายระบบ
ประปาหมูํบ๎านเดมิ    
พร๎อมถังน้ําเดิมและอุปกรณ๑
ทั้งหมดไปตดิตั้งพร๎อม
ปรับปรุงระบบประปายัง
บริเวณที่กําหนด   

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - จํานวนครัวเรือนมี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ําใช๎
เพียงพอ 

กองชําง 

๑๖๕ ย๎ายหอถังสูงพร๎อม
อุปกรณ๑ครบชุดระบบ
ประปา บ๎านคํามะยาง 
หมูํที ่๗ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําอุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอ 

เพื่อดําเนินการย๎ายระบบ
ประปาหมูํบ๎านเดมิ    
พร๎อมถังน้ําเดิมและอุปกรณ๑
ทั้งหมดไปตดิตั้งพร๎อม
ปรับปรุงระบบประปายัง
บริเวณที่กําหนด   

- ๑๒๐,๐๐๐ - - - จํานวนครัวเรือนมี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ําใช๎
เพียงพอ 

กองชําง 

๑๖๖ กํอสร๎างบํอพักน้ําดิบ
ระบบประปาหมูบํ๎าน   
บ๎านโนนชาด  หมูํที่  
๓ และบา๎นดอนกลอย 
หมูํที่ ๖ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

กํอสร๎างบํอพักน้ําดิบ ระบบ
ประปาหมูํบ๎าน   

- ๒๕๐,๐๐๐ - - - จํานวนครัวเรือนมี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอ   
 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค  บริโภค  
ครบทุกครัวเรือน 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๘๙- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖๗ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
จากถนนทางหลวง
ชนบทถึงที่นานางหัน 
คําแสวง  (บ๎านคํามะ
ยาง  หมูํที่ ๗) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตํงให๎
เรียบ 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๖๘ โครงการขยายรํอง
ระบายน้ําภายใน
หมูํบ๎านจากบ๎านนาย
ทองแดง  เพียชํานถิึง
บ๎านนายไพบูรณ๑ ชัย
มาต (บ๎านคํามะยาง 
หมูํที่ ๗) 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนนและ
ระบายน้ําใหร๎ะบาย
น้ําได๎อยํางสะดวก 

เพื่อกํอสร๎างรํองระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนน
และระบายน้ําให๎
ระบายน้ําได๎
อยํางสะดวก 

กองชําง 

๑๖๙ โครงการขยายรํอง
ระบายน้ําภายใน
หมูํบ๎านจากบ๎านนาย
เคน  อินทะคมถึงบ๎าน
นายบุญทัน  พิมพาคํา 
(บา๎นคํามะยาง  
หมูํที่ ๗) 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนนและ
ระบายน้ําใหร๎ะบาย
น้ําได๎อยํางสะดวก 

เพื่อกํอสร๎างรํองระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนน
และระบายน้ําให๎
ระบายน้ําได๎
อยํางสะดวก 

กองชําง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๙๐- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗๐ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
จากประตูวัดสวํางคํา
มะยางถึงถนนทาง
หลวงชนบท  (บ๎านคํา
มะยาง  หมูํที่ ๗) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตํงให๎
เรียบ 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สญัจรไปมา   

กองชําง 

๑๗๑ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ําจากประตู
วัดสวํางคํามะยางถึง
บ๎านนางไพบูลย๑  พล
ศรี  (บ๎านคํามะยาง 
หมูํที่ ๗) 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนนและ
ระบายน้ําใหร๎ะบาย
น้ําได๎อยํางสะดวก 

เพื่อกํอสร๎างรํองระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนน
และระบายน้ําให๎
ระบายน้ําได๎
อยํางสะดวก 

กองชําง 

๑๗๒ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
จากถนนทางหลวง
ชนบทถึงที่นานาง
ระเบียบ  ชํางยันต๑  
(บ๎านคํามะยาง   
หมูํที่ ๗) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตํงให๎
เรียบ 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๙๑- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗๓ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
จากท่ีนานายไพสินธุ๑  
อินทะพรมถึงที่นานาง
มา  ภูดงน๎อย   
(บ๎านหนองอิเฒํา   
หมูํที่ ๑) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตํงให๎
เรียบ 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๗๔ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง
จากท่ีนานางสงวน   
ภูบุญคงถึงที่นานาง
บุญยัง  ชราจันทร๑   
(บ๎านหนองอิเฒํา   
หมูํที่ ๑) 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี  
ถนนสําหรับใช๎การ  
คมนาคมได๎อยําง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตํงให๎
เรียบ 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร๎ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชําง 

๑๗๕ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ําจากศาลา
ประชาคมถึงบ๎านนาง
ลัดดา  เทียบมาก  
(บ๎านหนองอิเฒํา  
หมูํที่ ๑) 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนนและ
ระบายน้ําใหร๎ะบาย
น้ําได๎อยํางสะดวก 

เพื่อกํอสร๎างรํองระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กํอสร๎างตามแบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนน
และระบายน้ําให๎
ระบายน้ําได๎
อยํางสะดวก 

กองชําง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๙๒- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗๖ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ําจากสาม
แยกหน๎าบ๎านนาง
เพ็ญศิลไปถึงบํอ
บาดาลสาธารณ 
ประโยชน๑ (บ๎าน
หนองอิเฒํา หมูํที่ ๑) 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนนและ
ระบายน้ําใหร๎ะบาย
น้ําได๎อยํางสะดวก 

เพื่อกํอสร๎างรํองระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กํอสร๎างตาม
แบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนน
และระบายน้ําให๎
ระบายน้ําได๎
อยํางสะดวก 

กองชําง 

๑๗๗ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ําจากบ๎าน
นานสวัสดิ์  ถึงบ๎าน
นายบุญลอด  (บ๎าน
หนองอเิฒํา หมูํที่ ๑) 

เพื่อลดปัญหาน้ํา
ทํวมตามถนนและ
ระบายน้ําใหร๎ะบาย
น้ําได๎อยํางสะดวก 

เพื่อกํอสร๎างรํองระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กํอสร๎างตาม
แบบ
มาตรฐาน 

เพื่อลดปัญหานํ้า
ทํวมตามถนนและ
ระบายนํ้าให๎
ระบายนํ้าได๎อยําง
สะดวก 

กองชําง 

๑๗๘ โครงการกํอสร๎างซุ๎ม
ประตูทางเข๎าหมูํบ๎าน 
บ๎านโนนชาด หมูํที่ ๓ 

เพื่อสร๎างเอกลักษณ๑
ทางเข๎าหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างซุ๎มประตูทางเข๎า
หมูํบ๎าน 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนที่
ได๎รับประโยชน๑ 

สร๎างเอกลักษณ๑
ทางเข๎าหมูํบ๎าน 

กองชําง 

๑๗๙ โครงการธนาคารน้ําใต๎
ดิน 

เพื่อแก๎ภัยแล๎ง 
ปูองกันปัญหาน้ํา
ทํวม 

จัดทําระบบน้าํใต๎ดินทั้ง
ระบบปิดและระบบเปิด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนที่
ได๎รับประโยชน๑ 

แก๎ภัยแล๎ง 
ปูองกันปัญหาน้ํา
ทํวม 

กองชําง 

 
 
 

 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๙๓- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๘๐ โครงการกํอสร๎าง
ระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญํมาก (หนอง
เกลือ  บ๎านหนองอิ
เฒํา  หมูํที่  ๙) 
 

เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนน้ํา 
อุปโภคบรโิภคของ
ประชาชน 

กํอสร๎างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญํมาก 

- - - ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ กํอสร๎างตาม
แบบ
มาตรฐาน 

แก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อน
น้ําอุปโภคบรโิภค
ของประชาชน 

กองชําง 

    - ๘๘๙,๐๐๐ ๙๓,๑๓๓,๐๐๐ ๙๗,๖๑๔,๐๐๐ ๙๘,๑๕๔,๐๐๐    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๙๔- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
        ๒  ยกระดับผลิตภัณฑจ์ากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  ให้ได้มาตรฐานและแข่งขนัได้ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๒  พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
  ๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ สํงเสริมกลุมํอาชีพท่ี
นอนหมอนขิด บ๎าน
หนองอิเฒํา หมูํที่ ๑ 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎กับกลุํม
อาชีพ 

สนับสนุนงบประมาณใน
การฝึกอบรม 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ีเข๎า
รํวมโครงการ 

สํงเสริมและ
สนับสนุนให๎กับ
กลุํมอาชีพ 

สํานักงานปลัด 

๒ โครงการสํงเสริมกลุํม
อาชีพ บ๎านดงน๎อย  
หมูํที่  ๔ 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎กับกลุํม
อาชีพ 

สนับสนุนงบประมาณใน
การฝึกอบรม 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ีเข๎า
รํวมโครงการ 

สํงเสริมและ
สนับสนุนให๎กับ
กลุํมอาชีพ 

สํานักงานปลัด 

๓ โครงการสํงเสริมกลุํม
เลี้ยงหมํอนไหม  บ๎าน
โนนชาดหมูํที่  ๓ 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎กับกลุํม
อาชีพ 

สนับสนุนงบประมาณใน
การฝึกอบรม 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ีเข๎า
รํวมโครงการ 

สํงเสริมและ
สนับสนุนให๎กับ
กลุํมอาชีพ 

สํานักงานปลัด 

๔ โครงการสํงเสริมกลุํม
อาชีพ กลุํมปลูกผักสวน
ครัวปลอดสารพิษ กลุมํ
เลี้ยงโค-กระบือ กลุํม
ผลิตปุ๋ยชีวภาพ บ๎านดง
น๎อย หมูํที่ ๕ 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎กับกลุํม
อาชีพ 

สนับสนุนงบประมาณใน
การฝึกอบรม 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ีเข๎า
รํวมโครงการ 

สํงเสริมและ
สนับสนุนให๎กับ
กลุํมอาชีพ 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๙๕- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
        ๒  ยกระดับผลิตภัณฑจ์ากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  ให้ได้มาตรฐานและแข่งขนัได้ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๒  พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
  ๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการสํงเสริมอาชีพ
ในชุมชน  บ๎านโนน
สวรรค๑ หมูํที่ ๘ 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎กับกลุํม
อาชีพ 

สนับสนุนงบประมาณใน
การฝึกอบรม 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ีเข๎า
รํวมโครงการ 

สํงเสริมและ
สนับสนุนให๎กับ
กลุํมอาชีพ 

สํานักงานปลัด 

๖ โครงการหมูํบ๎าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให๎ประชาชนนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช๎ในการ
ประกอบอาชีพ 

สํงเสริมและสนับสนุนให๎
ประชาชนทําการเกษตร
พอเพียงเพ่ือเพิ่มรายได๎
ให๎กับครอบครัว 
 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ/
กิจกรรม 

ทําให๎ประชาชนผู๎มี
รายได๎น๎อยมรีายได๎
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 

๗ สนับสนุนโครงการบญุ
คูณลานประจาํป ี

เพื่อจํายเป็นคํา
ดําเนินการจัด
นิทรรศการและการออ
กร๎านจําหนํายสินค๎า
ผลิตภณัฑ๑ชุมชนในงาน
ประเพณีบุญคณูลาน  
อําเภอยางตลาด   

ประชาชนอําเภอยางตลาด - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ/
กิจกรรม 

อนุรักษ๑ประเพณี
ท๎องถิ่น 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๙๖- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
        ๒  ยกระดับผลิตภัณฑจ์ากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  ให้ได้มาตรฐานและแข่งขนัได้ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๒  พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
  ๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพองค๑กรสตรี
ระดับตําบล 

เพื่อสํงเสริมบทบาทของ
สตรีในระดับตําบล 

ฝึกอบรมสตรี  จํานวน  
๑๐๐  คน 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ/
กิจกรรม 

เป็นการเพิ่ม
บทบาทของสตรีให๎
มีสํวนรํวมในด๎าน
พัฒนาชุมชน 

สํานักงานปลัด 

๙ สํงเสริมกิจกรรมด๎าน
พัฒนาสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
สนับสนุน  กิจกรรมของ
กลุํมสตร ี

กลุํมสตรี  เด็ก  เยาวชน  
และครอบครัวตําบล
หนองอิเฒํา 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ/
กิจกรรม 

สํงเสริมกิจกรรม
ของสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

สํานักงานปลัด 

๑๐ อบรมปูองกันการ
ตั้งครรภ๑กํอนวัยอันควร
ในวัยรุํน 

เพื่อให๎ความรู๎ในเรื่อง
การปูองกันการตั้งครรภ๑
ของวัยรุํน 

กลุํมวัยรุํนในพ้ืนท่ีตําบล
หนองอิเฒํา 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ/
กิจกรรม 

ลดอัตราการ
ตั้งครรภ๑ไมํพึง
ประสงค๑ของวัยรุํน 

สํานักงานปลัด 

๑๑ โครงการหน๎าบ๎านนํา
อยู ํ หมูํบ๎านนํามอง 

เพื่อสนับสนุนให๎หมูํบ๎าน
ชํวยกันรักษาความ
สะอาดของชุมชน 

ประชาชนตําบลหนองอิเฒํา  
๑๑  หมูํบา๎น 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ/
กิจกรรม 

เป็นการรักษา
ความสะอาดของ
ชุมชน 

สํานักงานปลัด 

๑๒ จัดกิจกรรมเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ   

เพื่อจัดกิจกรรมเพิ่ม
ศักยภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอาย ุ

ผู๎สูงอายุตาํบลหนองอิเฒํา  
จํานวน  ๖๐๐  คน 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมให๎
ผู๎สูงอายุปลีะ  ๒  
ครั้ง 

เป็นการสํงเสรมิ
ศักยภาพของ
ผู๎สูงอาย ุ

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๙๗- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
        ๒  ยกระดับผลิตภัณฑจ์ากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  ให้ได้มาตรฐานและแข่งขนัได้ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๒  พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
  ๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ สํงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของประชาชน  
หรือกลุํมองค๑กรใน
ตําบล   

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ตําง ๆของประชาชน   

กลุํมอาชีพ,  กลุํม  อสม.  ,
อปพร. 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมให๎
ประชาชนปีละ  
๑  ครั้ง 

สํงเสริมศักยภาพ
ของประชาชน 

สํานักงานปลัด 

๑๔ สนับสนุนกิจกรรมของ
ชมรมผู๎พิการตําบล
หนองอิเฒํา 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ตํางๆ  ของชมรมผู๎
พิการตําบลหนองอิเฒํา 

ผู๎พิการตําบลหนองอิเฒํา - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม/
อบรมอาชีพ
ให๎กับผู๎พิการ  ๑  
ครั้ง 

พัฒนาอาชีพให๎กับ
ผู๎พิการ 

สํานักงานปลัด 

๑๕ สนับสนุนโรงเรยีน
ผู๎สูงอายุตาํบลหนองอิ
เฒํา 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
โรงเรียนผูส๎ูงอายุตําบล
หนองอิเฒํา 

ผู๎สูงอายุตาํบลหนองอิเฒํา - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

เป็นการสํงเสรมิ
ศักยภาพของ
ผู๎สูงอาย ุ

กองการศึกษา 

๑๖ โครงการสํงเสริมกลุํม
สตรี  บ๎านหลักดําน 
หมูํที่  ๑๑ 

เพื่อสํงเสริมบทบาทของ
สตรีในระดับตําบล 

ฝึกอบรมกลุํมสตร ี - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ/
กิจกรรม 

เป็นการเพิ่ม
บทบาทของสตรีให๎
มีสํวนรํวมในด๎าน
พัฒนาชุมชน 

สํานักงานปลัด 

๑๗ โครงการสํงเสริมอาชีพ
กลุํมผลิตกล๎วยฉาบ  
บ๎านดอนกลอย   
หมูํที่ ๖ 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎กับกลุํม
อาชีพ 

สนับสนุนงบประมาณใน
การฝึกอบรม 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ีเข๎า
รํวมโครงการ 

สํงเสริมและ
สนับสนุนกลุํม
อาชีพ 

สํานักงานปลัด 

 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๙๘- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
        ๒  ยกระดับผลิตภัณฑจ์ากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  ให้ได้มาตรฐานและแข่งขนัได้ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๒  พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
  ๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๘ โครงการสํงเสริมอาชีพ 
บ๎านหนองอิเฒํา   
หมูํที่  ๙ 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎กับกลุํม
อาชีพ 

สนับสนุนงบประมาณใน
การฝึกอบรม 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ีเข๎า
รํวมโครงการ 

สํงเสริมและ
สนับสนุนกลุํม
อาชีพ 

สํานักงานปลัด 

รวม ๑๘  โครงการ   - ๔๔๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๙๙- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
        ๒  ยกระดับผลิตภัณฑจ์ากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  ให้ได้มาตรฐานและแข่งขนัได้ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๒  พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
  ๒.๒  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ สนับสนุนโรงงานผลิต
ปุ๋ยชีวภาพ  บ๎านดง
น๎อย  หมูํที ่ ๕ 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของ
โรงงานผลติปุ๋ย
ชีวภาพ 

โรงงานผลติปุ๋ยชีวภาพ  บ๎าน
ดงน๎อย  หมูํที ่ ๕ 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ/
กิจกรรม 

สํงเสริมให๎
เกษตรกรใช๎ปุ๋ย
ชีวภาพในการทํา
การเกษตร 

สํานักงานปลัด 

๒ สนับสนุนโครงการปุย๋
สั่งตัด 

เพื่อลดต๎นทุนการ
ผลิตของเกษตรกร 

เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล
หนองอิเฒํา 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ/
กิจกรรม 

เป็นการลดภาระ
คําใช๎จํายในการทํา
เกษตรกรรม 

สํานักงานปลัด 

๓ โครงการยุวเกษตรกร
ภายในตําบล 

จัดฝึกอบรมเพื่อให๎
ความรู๎อาชีพ
การเกษตรให๎แกเํด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ี 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
ตําบลหนองอิเฒํา 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี
ตําบลหนองอิ
เฒํา 

ชํวยแบํงเบาภาระ
ของผู๎ปกครอง และ
เป็นการสร๎างรายได๎
ระหวํางเรยีน 

สํานักงานปลัด/
สํานักงานกษตร
อําเภอยางตลาด 

รวม ๓  โครงการ - - - ๑๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - 

 
 
 

 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๐๐- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๑  พัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     
๓.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  สังคมและบริการด้านสาธารณสุข 
  ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ จัดหาวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ๎า 

เพื่อปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎า 

ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎า 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดหาวัคซีนให๎
ครบตามจํานวน 

ประชาชน
ปลอดภัยและเป็น
การปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎า 

สํานักงานปลัด 

๒ สํงเสริมและรณรงค๑ให๎
ความรู๎เรื่องการปูองกัน
โรคเอดส๑ 

เพื่อให๎ความรู๎และ
วิธีการปูองกันโรค
เอดส๑ 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒํา  ทั้ง  ๑๑  หมูํบ๎าน 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมปีละ  
๑  ครั้ง 

ประชาชนรู๎จัก
วิธีการปูองกันโรค
เอดส๑ 

สํานักงานปลัด 

๓ โครงการแกไ๎ขปัญหาการ
สารไอโอดีน 

เพื่อให๎ความรู๎ในการ
แก๎ไขปัญหาการขาด
สารไอโอดีน 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒํา  ทั้ง  ๑๑  หมูํบ๎าน 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม
เดือนละ  ๑  
ครั้ง 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ี
ขึ้น 

สํานักงานปลัด 

๔ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎านตามโครงการ
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
การงานด๎าน
สาธารณสุข 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒํา  ทั้ง  ๑๑  หมูํบ๎าน 

- ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ งบประมาณที่
อุดหนุน 

เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพการงาน
ด๎านสาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

๕ อุดหนุนศูนย๑สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน  (ศสมช.) 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
การงานด๎าน
สาธารณสุข 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒํา  ทั้ง  ๑๑  หมูํบ๎าน 

-   ๘๒,๕๐๐   ๘๒,๕๐๐   ๘๒,๕๐๐   ๘๒,๕๐๐   งบประมาณที่
อุดหนุน 

เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพการงาน
ด๎านสาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๐๑- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๑  พัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     
๓.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  สังคมและบริการด้านสาธารณสุข 
  ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการซํอมแซม
ปรับปรุงสุขศาลา  บ๎าน
หนองอิเฒํา  หมูํที่  ๑ 

เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การบริการด๎าน
สาธารณสุข 

ซํอมแซมปรับปรุงสุขศาลา - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑ 

เป็นสถานท่ีในการ
บริการดา๎น
สาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

๗ โครงการซํอมแซม
ปรับปรุงสุขศาลา  บ๎าน
หนองอิเฒํา  หมูํที่  ๒ 

เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การบริการด๎าน
สาธารณสุข 

ซํอมแซมปรับปรุงสุขศาลา - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑ 

เป็นสถานท่ีในการ
บริการดา๎น
สาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

๘ โครงการซํอมแซม
ปรับปรุงสุขศาลา  
บ๎านโนนชาด  หมูํที่  ๓ 

เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การบริการด๎าน
สาธารณสุข 

ซํอมแซมปรับปรุงสุขศาลา - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑ 

เป็นสถานท่ีในการ
บริการดา๎น
สาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

๙ โครงการซํอมแซม
ปรับปรุงสุขศาลา   
บ๎านดงน๎อย  หมูํที่  ๔ 

เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การบริการด๎าน
สาธารณสุข 

ซํอมแซมปรับปรุงสุขศาลา - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑ 

เป็นสถานท่ีในการ
บริการดา๎น
สาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

๑๐ โครงการกํอสร๎างสุข
ศาลา  บ๎านดงน๎อย   
หมูํที่  ๕ 

เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การบริการด๎าน
สาธารณสุข 

กํอสร๎างสุขศาลา  ๑ หลัง - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑ 

เป็นสถานท่ีในการ
บริการดา๎น
สาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๐๒- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๑  พัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     
๓.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  สังคมและบริการด้านสาธารณสุข 
  ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑ โครงการซํอมแซม
ปรับปรุงสุขศาลา   
บ๎านดอนกลอย หมูํที่  ๖ 

เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การบริการด๎าน
สาธารณสุข 

ซํอมแซมปรับปรุงสุขศาลา - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑ 

เป็นสถานท่ีในการ
บริการดา๎น
สาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

๑๒ โครงการซํอมแซม
ปรับปรุงสุขศาลา   
บ๎านคํามะยาง  หมูํที่  ๗ 

เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การบริการด๎าน
สาธารณสุข 

ซํอมแซมปรับปรุงสุขศาลา - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑ 

เป็นสถานท่ีในการ
บริการดา๎น
สาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

๑๓ โครงการซํอมแซม
ปรับปรุงสุขศาลา   
บ๎านโนนสวรรค๑ 
หมูํที่  ๘ 

เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การบริการด๎าน
สาธารณสุข 

ซํอมแซมปรับปรุงสุขศาลา - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑ 

เป็นสถานท่ีในการ
บริการดา๎น
สาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

๑๔ โครงการซํอมแซม
ปรับปรุงสุขศาลา   
บ๎านหนองอิเฒํา   
หมูํที่  ๙ 

เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การบริการด๎าน
สาธารณสุข 

ซํอมแซมปรับปรุงสุขศาลา - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑ 

เป็นสถานท่ีในการ
บริการดา๎น
สาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

๑๕ โครงการซํอมแซม
ปรับปรุงสุขศาลา   
บ๎านปุาหญ๎าคา   
หมูํที่  ๑๐ 

เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การบริการด๎าน
สาธารณสุข 

ซํอมแซมปรับปรุงสุขศาลา - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑ 

เป็นสถานท่ีในการ
บริการดา๎น
สาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๐๓- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๑  พัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     
๓.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  สังคมและบริการด้านสาธารณสุข 
  ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ โครงการกํอสร๎างสุข
ศาลาใกล๎บ๎านใกล๎ใจ 
บ๎านหลักดําน หมูํที่ ๑๑ 

เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การบริการด๎าน
สาธารณสุข 

กํอสร๎างสุขศาลา  ๑ หลัง - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑ 

เป็นสถานท่ีในการ
บริการดา๎น
สาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

๑๗ โครงการกํอสร๎างศูนย๑
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุและผู๎พิการ 

เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การติดตํอ
ประสานงานให๎กับ
ผู๎สูงอายุและผู๎พิการ 

กํอสร๎างอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ๑ ชั้น หลังคามุงแผํน
เหล็กรีดรอน ขนาดอาคาร
กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร 
จํานวน ๑ หลัง 

- - ๒๒๙,๐๐๐ ๒๒๙,๐๐๐ ๒๒๙,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑ 

เป็นสถานท่ีในการ
ชํวยเหลือผูส๎ูงอายุ
และผู๎พิการ 

สํานักงานปลัด/
โรงพยาบาล

สํงเสริมสุขภาพ
ตําบลหนองอิ

เฒํา 
๑๘ โครงการกํอสร๎างอาคาร

โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพตําบลหนองอิ
เฒํา 

เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การบริการด๎าน
สาธารณสุข 

กํอสร๎างอาคารโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพตําบลหนองอิ
เฒําตามแบบเลขที่ ๑๐๗๔๖ 
ของกองแบบแผน  
กรมสนับสนุนบริการชุมชน 
กระทรวงสาธารณสุข 

- - ๒,๙๖๕,๘๐๐ ๒,๙๖๕,๘๐๐ ๒,๙๖๕,๘๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑ 

กํอสร๎างอาคาร
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ตําบลหนองอิเฒํา 

สํานักงานปลัด/
โรงพยาบาล

สํงเสริมสุขภาพ
ตําบลหนองอิ

เฒํา 

รวม ๑๘  โครงการ   - ๓๗๒,๕๐๐ ๔,๑๑๗,๓๐๐ ๔,๑๑๗,๓๐๐ ๔,๑๑๗,๓๐๐    
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๐๔- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๑  พัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     
๓.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  สังคมและบริการด้านสาธารณสุข 
  ๓.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ กํอสร๎าง/ปรับปรุง
ซํอมแซมบ๎านใหผ๎ู๎ยากไร ๎

เพื่อให๎ผู๎ยากไร๎มี
บ๎านพักอาศัยถาวร 

ผู๎ยากไร๎ในเขตตําบล   - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนบ๎านท่ี
ซํอมแซม 

ผู๎ยากไร๎มีที่อาศัย
ถาวร 

กองชําง 

๒ กองทุนสํงเสริมอาชีพ
รายได๎ให๎แกํผูส๎ูงอายุ  ผู๎
พิการ  ผู๎ปุวยเอดส๑และ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อให๎ผู๎สูงอาย ุ ผู๎
พิการ  ผู๎ปุวยเอดส๑  
และผูด๎๎อยโอกาส  มี
เงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

ผู๎สูงอาย ุ ผู๎พิการ  ผู๎ปุวย
เอดส๑  และผูด๎๎อยโอกาส 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ/กิจกรรม 

ทําให๎มีเงินทุนใน
การประกอบ
อาชีพ 

สํานักงานปลัด 

๓ จัดตั้งกองทุนสงเคราะห๑
ศพผู๎ยากไร๎ภายในตําบล 

เพื่อสงเคราะห๑การ
จัดการศพตาม
ประเพณีให๎กับผู๎
ยากไร ๎

บุคคลที่ไมํมีผู๎อุปการะ
เลี้ยงดูหรือขาดแคลนทุน
ทรัพย๑ 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ/กิจกรรม 

เป็นการ
สงเคราะห๑การ
จัดการศพตาม
ประเพณ ี

สํานักงานปลัด 

๔ จัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกให๎แกํคนพิการ
ภายในตําบล 

เพื่อจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกให๎กับคนพิการ 

จัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ตําง ๆ  เชํน  ห๎องน้ํา  
ทางเดิน 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ 

อํานวยความ
สะดวกให๎กับคน
พิการ 

สํานักงานปลัด 

รวม ๔  โครงการ - - - ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๐๕- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๗  การรักษาความมั่นคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ การอยูํเวรยามการ
ปูองกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนในชํวงเทศกาล
สําคัญ 

เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลสําคัญ 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒํา 

- ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จํานวนอุบัติเหตุ
ลดลง 

ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาล
สําคัญ 

สํานักงานปลัด 

๒ ฝึกอบรมและฝึกทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน  (อปพร.) 

เพื่อเป็นการให๎ความรู๎
เกี่ยวกับการปูองกัน
ภัยเบื้องต๎น 

อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน  (อปพร.) 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน  (อป
พร.) 

ผู๎เข๎าได๎รับความรู๎  
ความสามารถ
ปูองกันภัยได๎อยําง
ดี 

สํานักงานปลัด/
สภ.ยางตลาด 

๓ โครงการอบรมปูองกนั
และบําบดัฟื้นฟูผู๎ตดิยา
เสพติด 

เพื่ออบรมปูองกันและ
บําบัดฟื้นฟูผู๎ตดิยาเสพ
ติด 

จํานวนผู๎เข๎าอบรม  ๕๐  
คน 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผู๎ตดิยา
เสพติดลดลง 

เป็นการปูองกัน
การระบาดยาเสพ
ติด 

สํานักงานปลัด 
 

๔ คําตอบแทนการอยูํเวร
ยามของ อปพร. 

เพื่อจํายเป็นคําปุวย
การชดเชยการทํางาน
ของ อปพร.ผู๎เข๎าเวร
ยาม 

จํานวนผู๎เข๎าเวรยาม - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนอุบัติเหตุ
ลดลด 

ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาล
สําคัญ 

สํานักงานปลัด 

 
  
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๐๖- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๗  การรักษาความมั่นคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการรณรงค๑
ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพตดิ  (TO  
BE  NUMBER  ONE) 

เพื่อสร๎างเครือขําย
ปูองกันยาเสพติด  
รณรงค๑ปลุกจิตสํานึกและ
เสรมิสร๎างภูมิคุม๎กันทาง
จิตให๎แกํเยาวชน 

เยาวชนเข๎ารํวมกิจกรรม
กับชมรมในการตํอต๎านยา
เสพติดอยํางตํอเนื่อง 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมมีระเบียบ  
วินัยและมคีวาม
รับผิดชอบตํอ
ตนเองและสังคม   

เกิดการรวมพลัง
ของทูบีนัมเบอร๑
วันในการรณรงค๑
ตํอต๎านยาเสพตดิ   

สํานักงานปลัด 

๖ อบรมอาสาสมัคร
ปกปูองสถาบัน  
(อสป.) 

เพื่อปกปูองสถาบันของ
ชาติ 

อบรมอาสาสมัครหมูํบ๎าน
ละ  ๑๐  คน 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมจํานวน  
๑  ครั้ง 

เป็นการปกปูอง
สถาบันของชาติ 

สํานักงานปลัด 

๗ อบรมอาสาสมัคร
ตํารวจบ๎าน 

เพื่อเป็นผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าท่ี
ตํารวจดูแลรักษาความ
สงบเรียบร๎อยภายใน
หมูํบ๎าน 

อบรมอาสาสมัครหมูํบ๎าน
ละ  ๑๐  คน 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนอาสาสมัคร
ตํารวจบ๎านเพิ่มขึ้น 

ชํวยปูองกันความ
สงบเรียบร๎อย
ภายในหมูํบ๎าน 

สํานักงานปลัด 

๘ โครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาการเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนน 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒํา 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ การเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนนลดลง 

เป็นการลดและ
แก๎ไขปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

สํานักงานปลัด 

 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๐๗- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๗  การรักษาความมั่นคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ ฝึกอบรมใบขับข่ีและ
วินยัจราจรให๎กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ในวินัยจราจรและ
มีใบขับขี ่

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒํา 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผู๎ได๎รับ
ใบขับข่ีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู๎
ในวินัยจราจร
อยํางถูกต๎องและมี
ใบขับข่ี 

สํานักงานปลัด 

๑๐ ติดตั้งกระจกสํงทาง
โค๎งจราจร 

เพื่อปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒํา 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนนลดลง 

เป็นการลดการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

สํานักงานปลัด 

๑๑ โครงการกํอสร๎าง
อาคารศูนย๑สํานักงาน
ศูนย๑อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือนตําบลหนองอิเฒํา 

เพื่อเป็นสถานท่ี
ปฏิบัติงานอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
ตําบลหนองอิเฒํา 

กํอสร๎างอาคารคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ๑ ช้ัน หลังคา
มุงแผํนเหล็กรีดรอน 
ขนาดอาคารกว๎าง ๔ 
เมตร ยาว ๕ เมตร 
จํานวน ๑ หลัง 

- - ๒๒๙,๐๐๐ - - จํานวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน 

เป็นสถานท่ี
ปฏิบัติงาน
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือนตําบลหนองอิ
เฒํา 

สํานักงานปลัด 

๑๒ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหค๎วามรู๎
และฟื้นฟูผู๎ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องต๎น 

เพื่ออบรมให๎ความรู๎ใน
การชํวยเหลือประชาชน
ด๎านการแพทย๑เบื้องต๎น 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒํา 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎ารับ
การฝึกอบรม 

เป็นการชํวยเหลือ
ผู๎เจ็บปุวยเบื้องต๎น 

สํานักงานปลัด 

รวม ๑๒  โครงการ   - ๔๘๐,๐๐๐ ๗๓๙,๐๐๐ ๕๑๐,๐๐๐ ๕๑๐,๐๐๐    

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๐๘- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๑  พัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
๕.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ๕.๑  แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ อาหารกลางวันศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กองค๑การ
บริหารสํวนตําบลหนองอิ
เฒํา 

เพื่อให๎เด็กได๎รับ
สารอาหารครบ   

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
องค๑การตําบลหนองอิเฒํา 

- ๕๓๙,๐๐๐ ๕๙๒,๙๐๐ ๖๕๖,๖๐๐ ๖๕๖,๖๐๐ จํานวนของนักเรียน
ที่ได๎รับประทาน
อาหาร 

เด็กนักเรยีนได๎รับ
ประทานอาหาร
พอเพียงและมี
ประโยชน๑ 

กองการศึกษา 
 

๒ คําวัสดุการศึกษา  (ราย
หัว)  สําหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก   

เพื่อชํวยให๎นักเรียน  
เข๎าใจการเรียนได๎ดีขึ้น
และพัฒนาการเรียน
การสอนให๎มีประสิทธิ  
ภาพ   

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน  วัสดุการศึกษา   
เครื่องเลํนพัฒนาการ   

- ๑๘๗,๐๐๐ ๒๐๕,๗๐๐ ๒๒๗,๘๐๐ ๒๒๗,๘๐๐ จํานวนนักเรียนท่ี
ได๎รับคําจัดการเรียน
การสอน   

นักเรียนมสีื่อ  วัสด ุ 
และเครื่องเลํนทํา
ให๎มีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้น   

กองการศึกษา 

๓ คําจัดซื้ออาหารเสริม  
(นม)  โรงเรียนหนองอิ
เฒําวิทยา 
 

เพื่อให๎เด็กได๎ดื่มนมทุก
วัน 

โรงเรียนหนองอิเฒําวิทยา 
 

- ๒๗๒,๐๐๐ ๒๘๖,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนของนักเรียน
ที่ได๎รับอาหารเสรมิ  
(นม)   

เด็กนักเรยีนได๎ดื่ม
นมทุกวัน  และทํา
ให๎เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
 

๔ คําจัดซื้ออาหารเสริม  
(นม)  โรงเรียนดงน๎อย
โนนสวรรค๑   
 

เพื่อให๎เด็กได๎ดื่มนมทุก
วัน 

โรงเรียนดงน๎อยโนน
สวรรค๑   
 

- ๑๔๔,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ จํานวนของนักเรียน
ที่ได๎รับอาหารเสรมิ  
(นม)   

เด็กนักเรยีนได๎ดื่ม
นมทุกวัน  และทํา
ให๎เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
 

๕ คําจัดซื้ออาหารเสริม  
(นม)  โรงเรียนหลักดําน
วิทยา 

เพื่อให๎เด็กได๎ดื่มนมทุก
วัน 

โรงเรียนหลักดํานวิทยา - ๑๐๓,๐๐๐ ๑๐๙,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐ จํานวนของนักเรียน
ที่ได๎รับอาหารเสรมิ  
(นม)   

เด็กนักเรยีนได๎ดื่ม
นมทุกวัน  และทํา
ให๎เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๐๙- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๑  พัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
๕.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ๕.๑  แผนงานการศึกษา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ คําจัดซื้ออาหารเสริม  
(นม)  โรงเรียนดอนกลอย
โนนชาด  (พิลาศอุปถัมภ๑) 
 

เพื่อให๎เด็กได๎ดื่มนม
ทุกวัน 

โรงเรียนดอนกลอยโนน
ชาด  (พิลาศอุปถัมภ๑) 
 

- ๑๑๗,๐๐๐ ๑๒๔,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ จํานวนของ
นักเรียนท่ีได๎รับ
อาหารเสริม  
(นม)   

เด็กนักเรยีนได๎ดื่ม
นมทุกวัน  และทํา
ให๎เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
 

๗ จัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
องค๑การตําบลหนองอิ
เฒํา 

เพื่อให๎เด็กได๎ดื่มนม
ทุกวัน 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
องค๑การตําบลหนองอิ
เฒํา 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนของ
นักเรียนท่ีได๎รับ
อาหารเสริม  
(นม)   

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด๎านรํางกายที่
แข็งแรงสมบูรณ๑   

กองการศึกษา 
 

๘ กํอสร๎างปรับปรุง
ซํอมแซมศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อปรับปรุงศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กให๎นํา
อยูํและได๎มาตรฐาน 

กํอสร๎างซํอมแซมและ
ปรับปรุงศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กให๎ได๎มาตรฐาน 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กได๎
มาตรฐาน 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ได๎มาตรฐาน 

กองการศึกษา 
 

๙ จัดตั้งห๎องสมดุชุมชน/
โรงเรียน 

เพื่อเป็นแหลํงวิชาการ
ของนักเรียน  
นักศึกษา  ประชาชน 

กํอสร๎างหอสมุดชุมชน
ตําบลหนองอิเฒํา 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - จํานวนผู๎มาใช๎
บริการ 

ทําให๎นักเรียน  
นักศึกษา  
ประชาชนไดร๎ับ
ความรู ๎

กองการศึกษา 
 

๑๐ อุดหนุนโรงเรียนหนองอิ
เฒําวิทยา 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให๎เด็ก
นักเรียน 

โรงเรียนหนองอิเฒํา
วิทยา 

- ๕๓๖,๐๐๐ ๕๖๔,๐๐๐ ๕๙๒,๐๐๐ ๕๙๒,๐๐๐ จํานวนของ
นักเรียนท่ีได๎รับ
อาหารกลางวัน   

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด๎านรํางกายที่
แข็งแรงสมบูรณ๑   

กองการศึกษา 
 

 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๑๐- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๑  พัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
๕.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ๕.๑  แผนงานการศึกษา     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑ อุดหนุนโรงเรียนบ๎าน
ดอนกลอยโนนชาด  
(พิลาศอุปถัมภ๑) 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให๎เด็ก
นักเรียน 

โรงเรียนดอนกลอยโนน
ชาด-โนนชาด  (พิลาศ
อุปถัมภ๑) 

- ๒๓๒,๐๐๐ ๒๔๔,๐๐๐ ๒๕๖,๐๐๐ ๒๕๖,๐๐๐ จํานวนของ
นักเรียนท่ีได๎รับ
อาหารกลางวัน   

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด๎านรํางกายที่
แข็งแรงสมบูรณ๑   

กองการศึกษา 
 

๑๒ อุดหนุนโรงเรียนดงน๎อย
โนนสวรรค๑ 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให๎เด็ก
นักเรียน 

โรงเรียนดงน๎อยโนน
สวรรค๑ 

- ๒๘๔,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๑๖,๐๐๐ ๓๑๖,๐๐๐ จํานวนของ
นักเรียนท่ีได๎รับ
อาหารกลางวัน   

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด๎านรํางกายที่
แข็งแรงสมบูรณ๑   

กองการศึกษา 
 

๑๓ อุดหนุนโรงเรียนหลักดําน
วิทยา 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให๎เด็ก
นักเรียน 

โรงเรียนหลักดํานวิทยา - ๒๐๔,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ จํานวนของ
นักเรียนท่ีได๎รับ
อาหารกลางวัน   

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด๎านรํางกายที่
แข็งแรงสมบูรณ๑   

กองการศึกษา 
 

๑๔ อุดหนุนโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัด  
สพฐ. 

เพื่อสนับสนุนกิจการ
การศึกษาโรงเรียน 

โรงเรียนประถมศึกษา
สังกัด  สพฐ. 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนของ
นักเรียนท่ีได๎รับ
การศึกษา   

เพิ่มศักยภาพในการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียน 

กองการศึกษา 
 

๑๕ อบรมและพัฒนาผู๎ดูแล
เด็ก 

เพื่อสํงผู๎ดูแลเด็ก
อบรมตามหลักสูตร
ตําง ๆ 

ผู๎ดูแลเด็ก  ๑๒  คน - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนบุคลากร
ของ  ศพด.ที่
ได๎รับพัฒนา   

บุคลากรของ  ศพด.
ได๎รับพัฒนาอยาํง
ตํอเนื่อง   

กองการศึกษา 
 

๑๖ กํอสร๎างเสาธงศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กตําบลหนองอิเฒํา 

เพื่อเป็นท่ีทํากิจกรรม
สําหรับนักเรียน 

เด็กเล็กในตําบลหนองอิ
เฒํา 

- ๒๐,๐๐๐ - - - กํอสร๎างเสาธง
จํานวน  ๑  ต๎น 

เป็นสถานท่ีสําหรับ
ทํากิจกรรมนําเสาธง 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๑๑- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๑  พัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
๕.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ๕.๑  แผนงานการศึกษา     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗ ปรับปรุงภูมิทัศน๑ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองอิเฒํา 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน๑
ภายนอกอาคารศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กใหม๎ี
ความปลอดภัยและรมํ
รื่นในการทํากิจกรรม
ของเด็ก 

เด็กเล็กในศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลหนองอิเฒํา 

- ๗๐,๐๐๐ - - - ปรับปรุงภูมิทัศน๑
อยํางน๎อย  ๑  
ครั้ง 

เด็กมสีถานท่ีใน
การทํากิจกรรม 

กองการศึกษา 
 

๑๘ ตํอเติมอํางลา๎งหน๎า
แปรงฟันสําหรับเด็ก
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองอิเฒํา 

เพื่อฝึกให๎เด็กสามารถ
รักษาความสะอาดของ
ตนเอง 

เด็กเล็กในศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลหนองอิเฒํา 

- - ๕๐,๐๐๐ - - กํอสร๎างอํางล๎างนํา เป็นการฝึกให๎
เด็กสามารถ
รักษาความ
สะอาดของ
ตนเอง 

กองการศึกษา 

๑๙ ปรับปรุง/ตํอเตมิ
ห๎องน้ําภายในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองอิเฒํา 

เพื่อให๎เด็กรู๎จักขับถําย
อยํางถูกสุขลักษณะ 

เด็กเล็กในศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลหนองอิเฒํา 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ตํอเติมให๎น้ําให๎
เพียงพอ 

เป็นการฝึกให๎
เด็กรู๎จักขับถําย
อยํางถูก
สุขลักษณะ 

กองการศึกษา 
 

๒๐ โครงการจดัซื้อสื่อการ
เรียนการสอน (DLTV) 
และอุปกรณ๑อื่น ๆ ท่ี
ใช๎ประกอบ 
การเรยีนการสอน 

เพื่อให๎มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช๎ในการ
เสรมิประสบการณ๑
ให๎กับเด็ก   

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การ
ตําบลหนองอิเฒํา 

- ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ เด็กในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กไดร๎ับการ
พัฒนาด๎านตํางๆ 
เพิ่มขึ้น 

สามารถชํวย
พัฒนาระบบ
การเรยีนการ
สอนไดด๎ีขึ้น 

กองการศึกษา 
 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๑๒- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๑  พัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
๕.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ๕.๑  แผนงานการศึกษา     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๑ โครงการสํงเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษาภายในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กองค๑การ
บริหารสํวนตําบล
หนองอิเฒํา 

เพื่อจัดหาวัสดุและ
อุปกณ๑ให๎กับเด็ก
นักเรียนภายในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กองค๑การ
บริหารสํวนตําบล
หนองอิเฒํา 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การ
บริหารสํวนตําบลหนองอิ
เฒํา 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนนักเรียน เป็นการสํงเสรมิ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา
ภายในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
องค๑การบริหาร
สํวนตําบล
หนองอเิฒํา 
ให๎มี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
 

๒๒ โครงการปรับปรุง
ระบบน้ําประปาศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กองค๑การ
บริหารสํวนตําบล
หนองอิเฒํา 

เพื่อให๎มีน้ําประปาที่ใส
สะอาด 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การ
ตําบลหนองอิเฒํา 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปรับปรุงและทํา
ความสะอาดทุก 
๓ เดือน 

มีน้ําประปาท่ีใส
สะอาดไว๎ใช๎
ภายในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 
 

๒๓ โครงการตํอเติมศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กองค๑การ
บริหารสํวนตําบล
หนองอิเฒํา 

เพื่อตํอเติมและ
กั้นห๎องเรียนศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กให๎นํา
อยูํและได๎มาตรฐาน 

ตํอเติมและกั้นห๎องเรียนศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กได๎มาตรฐาน 

ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กได๎มาตรฐาน 

กองการศึกษา 
 

รวม ๒๓  โครงการ    ๔,๑๐๓,๐๐๐ ๖,๗๘๘,๖๐๐ ๓,๙๖๐,๔๐๐ ๓,๙๖๐,๔๐๐    

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๑๓- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๓  พัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ๕.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ สํงเสริมสนับสนุน
ปราชญ๑ชาวบ๎านและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

เพื่อสํงเสริมให๎
นักเรียนและคนใน
ชุมชนได๎มีความรู๎
เกี่ยวกับภูมิปญัญา
ท๎องถิ่น 

ให๎ความรู๎ในภูมิปญัญา
ท๎องถิ่นด๎านตําง ๆ 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนปราชญ๑
ชาวบ๎าน 

เป็นการอนุรักษ๑
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

กองการศึกษา 

๒ บรรพชาสามเณรและ
อุปสมบทภาคฤดูร๎อน
ภายในตําบล 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
นักเรียนได๎ศึกษาธรรม  
ศาสนา 

เด็กนกัเรยีนในเขตพื้นท่ี
ตําบล 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนคนท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรม 

ทําให๎เด็กมี
ความรู๎  มีวินัย
ด๎านธรรม 

กองการศึกษา 

๓ โครงการจดังาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 

สํงเสริมประเพณีที่สืบ
ทอดมาตั้งแตํครั้ง
โบราณและสร๎าง
ความสัมพันธ๑ที่ดีใน
ชุมชน 

จัดงานประเพณลีอยกระทง - ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวนคนท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรม 

ประชาชนรักใน
วัฒนธรรมที่ดสีืบ
ตํอกันมาและ
รักษาประเพณีที่
ดีไว ๎

กองการศึกษา 

๔ โครงการจดังาน
ประเพณีวันสงกรานต๑ 

เพื่อสํงเสริมวัฒนธรรม
ที่ดีงามของประชาชน 

จัดงานประเพณีรดน้ําดําหัว
ผู๎สูงอายุเนื่องในประเพณี
สงกรานต๑ 

- ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวนคนท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรม 

เป็นการรดน้ําดํา
หัวผู๎ใหญํและเป็น
การรักษา
วัฒนธรรมที่ดีงาม
ของท๎องถิ่น 

กองการศึกษา 

๕ โครงการจดังาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

เพื่อสร๎างความสามัคคี
ในชุมชนและสํงเสริม
ประเพณ ี

จัดงานประเพณีบญุบั้งไฟ - ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวนคนท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรม 

ประชาชนมีความ
สามัคคีและรักษา
ประเพณีที่ดีงาม 

กองการศึกษา 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๑๔- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๓  พัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ๕.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการจดังานประเพณี
วันเข๎าพรรษา 

เพื่อสํงเสริมประเพณี
ทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของชุมชน 

จัดซื้อเทียนพรรษาถวาย
วัดตามประเพณีวัน
เข๎าพรรษา 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนคนท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรม 

ประชาชนในตําบล
มีใจรักใน
พระพุทธศาสนา
และสบืสาน
วัฒนธรรมสบืตํอไป 

กองการศึกษา 

๗ โครงการจดังานประเพณี
บุญมหาชาต ิ

เพื่อสํงเสริมประเพณี
ทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของชุมชน 

จัดงานประเพณีบญุ
มหาชาต ิ

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนคนท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรม 

ประชาชนรักใน
พระพุทธศาสนา
และสบืสาน
วัฒนธรรมสบืตํอไป 

กองการศึกษา 

๘ จัดงานวันมาฆบูชา เพื่อสํงเสริมประเพณี
ทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของชุมชน 

จัดงานวันมาฆบูชา - 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนคนท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรม 

ประชาชนรักใน
พระพุทธศาสนา
และสบืสาน
วัฒนธรรมสบืตํอไป 

กองการศึกษา 

๙ จัดงานวันวิสาขบูชา เพื่อสํงเสริมประเพณี
ทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของชุมชน 

จัดงานวันวิสาขบูชา - 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนคนท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรม 

ประชาชนรักใน
พระพุทธศาสนา
และสบืสาน
วัฒนธรรมสบืตํอไป 

กองการศึกษา 

๑๐ จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ๑
ศิลปะและวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ๑ศิลปะและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒํา 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรม
เดือนละ  ๑  
ครั้ง 

เป็นการอนุรักษ๑
ศิลปะและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 

กองการศึกษา 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๑๕- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๓  พัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ๕.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑ สนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันเด็กแหํงชาต ิ

เพื่อให๎เด็กได๎รู๎จัก
บทบาทหน๎าท่ีและได๎
มีโอกาสแสดงออก
รวมทั้งยังได๎
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นระหวํางเด็ก
ด๎วยกัน 

จัดกิจกรรมจํานวน  ๑  
ครั้ง 

- 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวนนักเรียน
ที่เข๎ารํวม
กิจกรรม 

เด็กได๎รู๎จักบทบาท
หน๎าท่ีและได๎มี
โอกาสแสดงออก
รวมทั้งยังได๎
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นระหวํางเด็ก
ด๎วยกัน 

กองการศึกษา 

๑๒ สนับสนุนสภาวัฒนธรรม 
ตําบลหนองอิเฒํา 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ตํางๆ  ของสภา
วัฒนธรรมตําบลหนอง 
อิเฒํา 

สภาวัฒนธรรมตาํบล
หนองอิเฒํา 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปีละ  
๑  ครั้ง 

สนับสนุนกิจกรรม
ตํางๆ  ของสภา
วัฒนธรรมตําบล
หนองอิเฒํา 

กองการศึกษา 

๑๓ สํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันฟุตบอล 

เพื่อสํงเสริมการออก
กําลังกายให๎กับ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 

แขํงขันฟตุบอล  จํานวน  
๑  ครั้ง 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

กองการศึกษา 

๑๔ จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพและศักยภาพ
เด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที ่

เพื่อให๎เด็กได๎ทํา
กิจกรรมรํวมกัน 

เด็กและเยาวชนตําบล
หนองอิเฒํา 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

เด็กได๎ทํากิจกรรม
รํวมกัน 

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๑๖- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๓  พัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ๕.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕ แขํงขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนตําบล 

เพื่อสร๎างความสามัคคี
เพื่อหมูํคณะและใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑โดยไมํหันไป
สนใจยาเสพติด 

จัดการแขํงขันกีฬาของ
ประชาชนและเยาวชน 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ประชาชนให๎ความ
สนใจในการออก
กําลังกายเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 

๑๖ แขํงขันกีฬาเช่ือม
สัมพันธ๑  กีฬาท๎องถิ่น
สัมพันธ๑ 

เพื่อสร๎างความสามัคคี
ในหมูํคณะและใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน๑
โดยไมํหันไปสนใจยา
เสพติด 

แขงํขันกีฬาเช่ือมสัมพันธ๑
ระหวํางองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

- ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ประชาชนให๎ความ
สนใจในการออก
กําลังกายเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 

๑๗ สนับสนุนกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบล 

เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชน
มีความสามัคคีเกดิการ
เรียนรู๎  สร๎างเสริม
ประสบการณ๑ 

เยาวชนในเขตตําบล
หนองอิเฒํา 

- ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

เกิดความสามัคคี  
เกิดการเรียนรู๎  
สร๎างเสริม
ประสบการณ๑ 

กองการศึกษา 

๑๘ อบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกํเด็กและ
เยาวชน 

เป็นการสํงเสรมิ
จริยธรรมที่ดีงามให๎แกํ
เด็กและเยาวชน 

จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ
ในการอบรม 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมี
จริยธรรมอันดีงาม 

กองการศึกษา 

 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๑๗- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๓  พัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ๕.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙ โครงการกํอสร๎างสนาม
กีฬาแบบมาตรฐานและ
ไฟฟูาแสงสวําง บ๎าน
หนองอิเฒํา หมูํที่ ๒ 

เพื่อเป็นสถานท่ีออก
กําลังกายและพักผํอน 

กํอสร๎างลานกีฬาปูองกัน
ยาเสพตดิแบบมาตรฐาน
ลานกีฬาอเนกประสงค๑ฯ 

- - ๑,๙๖๐,๐๐๐ - - ลานกีฬาตรงตาม
แบบมาตรฐาน 

เป็นสถานท่ีในการ
ออกกําลังกาย 

กองการศึกษา/ 
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

๒๐ โครงการกํอสร๎างสนาม
กีฬากลางโรงเรียนดอน
กลอยโนนชาด 

เพือ่เป็นสถานท่ีออก
กําลังกายและพักผํอน 

กํอสร๎างลานกีฬาปูองกัน
ยาเสพตดิแบบมาตรฐาน
ลานกีฬาอเนกประสงค๑ฯ 

- - ๑,๙๖๐,๐๐๐ - - ลานกีฬาตรงตาม
แบบมาตรฐาน 

เป็นสถานท่ีในการ
ออกกําลังกาย 

กองการศึกษา/ 
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

๒๑ โครงการกํอสร๎างลาน
กีฬาชุมชน บ๎านดงน๎อย  
หมูํที ่๕ ข๎าง กศน.
ตําบลหนองอิเฒํา 

เพื่อเป็นสถานท่ีออก
กําลังกายและพักผํอน 

กํอสร๎างลานกีฬาปูองกัน
ยาเสพตดิแบบมาตรฐาน
ลานกีฬาอเนกประสงค๑ฯ 

- - ๑,๙๖๐,๐๐๐ - - ลานกีฬาตรงตาม
แบบมาตรฐาน 

เป็นสถานท่ีในการ
ออกกําลังกาย 

กองการศึกษา/ 
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

๒๒ โครงการกํอสร๎างลาน
กีฬาชุมชน บ๎านโนน
สวรรค๑  หมูํที่ ๘ 

เพื่อเป็นสถานท่ีออก
กําลังกายและพักผํอน 

กํอสร๎างลานกีฬาปูองกัน
ยาเสพตดิแบบมาตรฐาน
ลานกีฬาอเนกประสงค๑ฯ 

- - ๑,๙๖๐,๐๐๐ - - ลานกีฬาตรงตาม
แบบมาตรฐาน 

เป็นสถานท่ีในการ
ออกกําลังกาย 

กองการศึกษา/ 
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

รวม ๒๒  โครงการ    ๖๙๐,๐๐๐ ๘,๕๓๐,๐๐๐ ๖๙๐,๐๐๐ ๖๙๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๑๘- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๖  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  ๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฟื้นฟูปุาชุมชน   ๑.เพื่อฟ้ืนฟูปุาไม๎
ชุมชนตามสภาพ
ธรรมชาติใหม๎ีความ
สมบูรณ๑   
๒.เพื่อสํงเสรมิการมี
สํวนรํวมของ
ประชาชนในการ
อนุรักษ๑ทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่ง  
แวดล๎อม   

จัดโครงการเพื่อฟื้นฟู
สภาพธรรมชาติและ
สํงเสริมการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน   

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ   

๑.ประชาชนมี
สํวนรํวมในการ
ฟื้นฟูสภาพ
ธรรมชาต ิ  
๒.สามารถพัฒนา
เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ๑   

สํานักงานปลัด 

๒ โครงการปลูกต๎นไม๎เฉลิม
พระเกียรต ิ  

เพื่อสํงเสริมการมีสํวน
รํวมของประชาชนใน
การอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม   

จัดโครงการปลูกต๎นไม๎เพื่อ
ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและ
สํงเสริมการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน   

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผู๎มสีํวนรํวม
ในการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม   

ประชาชนมีสํวน
รํวมในการฟื้นฟู
สภาพธรรมชาติ
ให๎อุดมสมบรูณ   

สํานักงานปลัด 

๓ จัดกิจกรรมในการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อสร๎างจิตสํานึกใน
การอนุรักษ๑อนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ   

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ   

เป็นการสร๎าง
จิตสํานึกท่ีดีให๎กับ
ประชาชน 

สํานักงานปลัด 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๑๙- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๖  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  ๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ อบรมโครงการเมืองสวย
ใสไรม๎ลพิษ 

เพื่อจัดรูปแบบการ
กําจัดขยะมลูฝอยและ
ขยะตําง ๆ  ภายใน
ชุมชน 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒํา  ๑๑  หมูํบา๎น 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ   

เป็นการจัดการ
ขยะให๎มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

๕ จัดทําโครงการรณรงค๑
เพื่อกําจัดขยะ 

เพื่อให๎ความรู๎การ
กําจัดขยะมลูฝอย
อยํางถูกวิธี 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒํา  ๑๑  หมูํบา๎น 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ   

เป็นการจัดการ
ขยะให๎มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

๖ คําใช๎จํายในการคุ๎มครอง 
ดูแล บํารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม ควบคมุและ
ลดมลพิษ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายใน
การจัดกิจกรรมเพื่อ
กําจัดขยะมลูฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสีย 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒํา  ๑๑  หมูํบา๎น 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ   

เป็นการจัดการ
ขยะให๎มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

 รวม  ๖  โครงการ    ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๒๐- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเที่ยว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๖  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  ๖.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกํอสร๎างฝาย
กันนํ้าและชะลอนํ้าลํา
ห๎วยกุดวังไทร 

เพื่อกักเก็บน้ําไว๎ใช๎ในการเกษตร  
อุปโภค  บริโภคในชํวงฤดูแล๎ง 

กํอสร๎างฝายกันน้ําและ
ชะลอนํ้า 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - จํานวนครัวเรือน  มี
น้ําใช๎อยําง  
เพียงพอ   

ทําให๎พื้นที่
การเกษตรไมํ
ถูกน้ําทํวมขัง  
และเก็บกักนํ้า
ไว๎ใช๎ในฤดูแล๎ง 

กองชําง 
อบจ.กาฬสินธุ๑ 

๒ โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน๑หนองค๎อเพื่อ
พัฒนาเป็นสถานท่ี
ทํองเที่ยวพักผํอน
พร๎อมขยายเขตไฟฟูา
แสงสวําง (บ  าน
หนองอิเฒํา หมูํที่ ๑) 

เพื่อเก็บกักเก็บน้ํา  ไว๎ทํา
การเกษตรอยํางพอเพียง 

กํอร๎างซุ๎มศาลา ๓ หลัง 
ทางเดินคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บันไดลงสระ 
ปูายช่ือ พร๎อมติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสวําง ๙ เมตร  
กิ่งเดียว 

- - ๑,๒๒๙,๐๐๐ - - เพื่อเก็บกักเก็บน้ํา  
ไว๎ทําการเกษตร
อยํางพอพียง 

ขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑รอบ
หนองน้ํา  
ปลูกไมย๎ืนต๎น   

กองชําง/ 
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

๓ โครงการขุดลอก
หนองค๎อ 

เพื่อเก็บกักเก็บน้ํา   
ไว๎ทําการเกษตรอยํางพอเพียง 

ขุดลอกหนองค๎อ 
ปริมาณดินดินขุด 
๓๖,๑๓๖ ลูกบาศก๑
เมตร   

- - ๑,๘๐๖,๐๐๐ - - จํานวนครัวเรือน   
มีน้ําใช๎อยําง
เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ํา
ไว๎ทําเกษตร
พอเพียง
รวมทั้งใช๎เป็น
ที่พักผํอน
หยํอนใจ 

กองชําง/ 
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๒๑- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๖  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  ๖.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการขุดลอก
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑หนองจาน 
บ๎านโนนชาด   
หมูํที ่ ๓ 

เพื่อเก็บกักน้ําไว๎ใช๎อุปโภค  
บริโภคในฤดูแล๎ง 

ขุดลอกหนองจาน
เนื้อท่ี ๑๖ ไรํ ๑ งาน 
ลึก ๓.๓๕ เมตร 
หรือปริมาณดินขดุ 
๓๘,๑๘๙ ลูกบาศก๑
เมตร 

- - ๑,๐๘๙,๐๐๐ - - จํานวน
ครัวเรือน  มีน้ํา
ใช๎อยําง  
เพียงพอ   

ทําให๎ประชาชนมีน้ํา
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล๎ง 

กองชําง/ 
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

๕ โครงการขุดลอก
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑หนองทุํม  หมูํ
ที ่ ๘ 

เพื่อเก็บกักน้ําไว๎ใช๎อุปโภค  
บริโภคในฤดูแล๎ง 

ขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศน๑รอบหนอง
น้ํา  ปลูกไม๎ยืนต๎น   

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - จํานวน
ครัวเรือน  มนี้ํา
ใช๎อยําง  
เพียงพอ   

ทําให๎ประชาชนมีน้ํา
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล๎ง 

กองชําง 

๖ โครงการขุดลอก
หนองนาเหลํา บ๎าน
ดงน๎อย  หมูํที่ ๔ 

เพื่อเก็บกักน้ําไว๎ใช๎อุปโภค  
บริโภคในฤดูแล๎ง 

ขุดลอกหนอง กว๎าง 
๖๐ เมตร ยาว ๕๐ 
เมตร ลึก ๓ เมตร 
หรือปริมาณดินขดุ 
๑๙,๐๙๔ ลูกบาศก๑
เมตร 

- - ๕๔๐,๐๐๐ - - จํานวน
ครัวเรือน  มีน้ํา
ใช๎อยําง  
เพียงพอ   

ทําให๎ประชาชนมีน้ํา
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล๎ง 

กองชําง/ 
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๒๒- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๖  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  ๖.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการขุดลอกหนองเดิ่น
บ๎านดงน๎อย  หมูํที่  ๕ – 
ห๎วยวังไทร  บ๎านดอน
กลอย หมูํที่  ๖ 

เพื่อเก็บกักเก็บน้ํา  
ไว๎ทําการเกษตร
อยํางพอเพียง 

ขุดลอกหนอง จํานวน ๕ 
ไรํ ลึก ๓ เมตร  

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวนครัวเรือน   
มนี้ําใช๎อยํางเพียงพอ   

เพื่อเก็บกักเก็บ
น้ํา  ไว๎ทํา
การเกษตร
อยํางพอเพียง 

กองชําง/ 
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

๘ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน๑
รอบหนองบ๎าน หนองอิ
เฒํา หมูํที่ ๑,๒,๙ 

เพื่อเป็นสถานท่ีออก
กําลังกายและ
พักผํอน 

กํอสร๎างสวนสุขภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน๑ 

- - ๕,๕๑๙,๐๐๐ - - จํานวนประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑ 

เป็นสถานท่ีใน
การออกกําลัง
กายและ
พักผํอน 

กองชําง/ 
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

๙ โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน๑หนอง
บ๎าน บ๎านหลักดําน  
หมูํที่ ๑๑ 

เพื่อเก็บกักน้ําไว๎ใช๎
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแล๎ง 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑หนองบ๎าน 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวนครัวเรือน  มี
น้ําใช๎อยําง  เพียงพอ   

ทําให๎ประชาชน
มีน้ําเพื่อ
การเกษตรใน
ฤดูแล๎ง 

กองชําง/ 
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

๑๐ โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน๑หนอง
สระพัง  บ๎านหลักดําน  
หมูํที่  ๑๑ 

เพื่อเก็บกักน้ําไว๎ใช๎
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแล๎ง 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑หนองสระพัง 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวนครัวเรือน  มี
น้ําใช๎อยําง  เพียงพอ   

ทําให๎ประชาชน
มีน้ําเพื่อ
การเกษตรใน
ฤดูแล๎ง 

กองชําง/ 
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๒๓- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๖  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  ๖.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑ โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน๑หนองแหํ 
บ๎านหลักดําน หมูํที่  ๑๑ 

เพือ่เก็บกักน้ําไว๎ใช๎
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแล๎ง 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑หนองแห ํ

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวนครัวเรือน  มี
น้ําใช๎อยําง  
เพียงพอ   

ทําให๎ประชาชนมี
น้ําเพื่อการเกษตร
ในฤดูแล๎ง 

กองชําง/ 
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

๑๒ โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน๑หนองคํา 
บ๎านดงน๎อย  หมูํที่  ๕ 

เพื่อเก็บกักน้ําไว๎ใช๎
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแล๎ง 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑หนองแห ํ

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวนครัวเรือน  มี
น้ําใช๎อยําง  
เพียงพอ   

ทําให๎ประชาชนมี
น้ําเพื่อการเกษตร
ในฤดูแล๎ง 

กองชําง/ 
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

๑๓ โครงการขุดลอกคลอง
น้ําปุาภายในตําบล 

เพื่อเก็บกักน้ําไว๎ใช๎
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแล๎ง 

ขุดลอกคลองน้ําปุาใช๎ใน
การเกษตร 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวนครัวเรือน  มี
น้ําใช๎อยําง  
เพียงพอ   

ทําให๎ประชาชนมี
น้ําเพื่อการเกษตร
ในฤดูแล๎ง 

กองชําง 

๑๔ โครงการขยายเขตคลอง
ชลประทาน  (สาย  ๑๐๖)  
และภายในตําบลหนองอิ
เฒํา 

เพื่อเก็บกักน้ําไว๎ใช๎
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแล๎ง 

ขุดลอกและขยายเขต
คลองชลประทานเพื่อใช๎
ในการเกษตร 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวนครัวเรือน  มี
น้ําใช๎อยําง  
เพียงพอ   

ทําให๎ประชาชนมี
น้ําเพื่อการเกษตร
ในฤดูแล๎ง 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๒๔- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศกัยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๖  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  ๖.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕ โครงการขุดลอกหนองแสง 
บ๎านดงน๎อย  หมูํที ่๔ 

เพื่อเก็บกักน้ําไว๎ใช๎
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแล๎ง 

ขุดลอกหนอง กว๎าง ๖๐ 
เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึก 
๓ เมตร หรือปริมาณดิน
ขุด ๑๙,๐๙๔ ลูกบาศก๑
เมตร 

- - ๕๔๐,๐๐๐ - - จํานวนครัวเรือน  
มีน้ําใช๎อยําง  
เพียงพอ   

ทําให๎ประชาชนมี
น้ําเพื่อการเกษตร
ในฤดูแล๎ง 

กองชําง/ 
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

รวม ๑๕  โครงการ   - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๓,๗๒๓,๐๐๐ - -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๒๕- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  ๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ คําธรรมเนียมและ
คําลงทะเบียนเพื่ออบรม
พัฒนาบุคลากรขององค๑การ
บริหารสํวนตําบล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ภายในองค๑กรให๎ดี
ขึ้น 

พนักงานสํวนตําบล 
พนักงานจ๎าง 

- 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผู๎เข๎ารํวม
การอบรม 

เพื่อเกิดความ
เข๎าใจในวิธีการ
ทํางานท่ีทันสมัย
และเป็นปจัจุบัน
มากขึ้น 

สํานักงานปลัด 

๒ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานผู๎บริหารท๎องถิ่น  สมาชิก
ท๎องถิ่น  ข๎าราชการ  
พนักงาน   

เพื่อสร๎างวิสยัทัศน๑ท่ี
ดีในการทํางานให๎
สอดคล๎องกับงานท่ี
ทําอยูํประจํา 

คณะผู๎บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานสํวนตําบล 

- 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผู๎เข๎ารํวม
การอบรม 

ผู๎บริหารท๎องถิ่น
เข๎าใจบทบาทและ
หน๎าท่ีของตนมาก
ขึ้นรวมทั้งการ
บริหารงานเป็นไป
ด๎วยความถูกต๎อง 

สํานักงานปลัด 

๓ คําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อเป็นคําเบี้ยเลี้ยง  
คําที่พัก  และ
คําใช๎จํายอื่นของ  
คณะผู๎บริหาร  
สมาชิกสภา  
พนักงานสํวนตําบล 

คณะผู๎บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานสํวนตําบล 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎ารํวม
การอบรมตาม
หลักสตูรตาํง ๆ 

เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพของ
บุคลากรตํางๆ 

อบต. 
หนองอิเฒํา 

 

๔ คํารับรองในการประชุมสภา
ท๎องถิ่น  หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการตํางๆ   

เพื่อจํายเป็นคํารับ
รอคณะกรรมการ 
ชุดตําง ๆ 

คณะกรรมการ  และ
อนุกรรมการชุดตําง ๆ 

- ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎ารํวม
ประชุม 
 

เป็นการตอบแทน
คณะกรรมการ
ตํางๆ 

สํานักงานปลัด 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๒๖- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  ๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ เงินประโยชน๑ตอบแทนอื่น  
สําหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น
เป็นกรณีพเิศษ   

เพื่อจํายเป็นเงิน
ประโยชน๑ตอบแทน
อื่น  สําหรับ
พนักงานสํวน
ท๎องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)   

พนักงานสํวนตําบล - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนงบประมาณ
ที่เบิกจาํยแล๎วเสร็จ 

เป็นการสร๎างขวัญ
และกําลังใจให๎กับ
พนักงาน 

สํานักงานปลัด 

๖ จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย๑สิน 

เพื่อการดําเนินการ
ออกประเมินภาษี
และจัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ีของ  อบต.
หนองอิเฒํา 

พื้นที่เขตตําบลหนองอิเฒํา - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนงบประมาณ
ที่สามารถจดัเก็บได ๎

ทําให๎การเก็บภาษี
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

๗ ปรับปรุงภูมิทัศน๑สิ่งแวดล๎อม
ภายในตําบลหนองอิเฒํา 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล๎อม
ภายในตําบลหนองอิ
เฒําให๎มีความ
สะอาด 

ตําบลหนองอิเฒํา - 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวนครั้ง
ดําเนินการ   

เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
ภายในสํานักงาน
เพื่อให๎งานเป็นไป
อยํางเรียบร๎อย 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๒๗- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  ๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ คําใช๎จํายในการจัดหา
พวงมาลัย  พานพุํมดอกไม๎
สด  และพวงมาลา 

เพื่อจัดซื้อพวงมาลัย  
พานพุํมดอกไมส๎ด  
และพวงมาลา 

งานรัฐพิธีตําง ๆ - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จํานวนกิจกรรม
และรัฐพิธีท่ีจัดขึ้น 

เป็นการจัดซื้อ
พวงมาลัย  พวง
มาลาในการจัด
งานรัฐพิธีตําง ๆ 

สํานักงานปลัด 

๙ คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อรํวมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสตําง ๆ   

กิจกรรมที่จดัขึ้นเพื่อเฉลมิ
พระเกียรต ิ

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติที่
จัดขึ้น 

ประชาชนได ๎
แสดงออกถึงความ 
จงรักภักดีตํอ
สถาบัน 

สํานักงานปลัด 

๑๐ คําใช๎จํายในการรับเสด็จ เพื่อเป็นคําใช๎ในการ
รับเสด็จ 

ประชาชนตําบลหนองอิเฒํา - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ที่เข๎ารับเสด็จ 

เป็นการแสดง
ความจงรักภักด ี

สํานักงานปลัด 

๑๑ คําใช๎จํายในการเลือกตั้ง
ทั่วไปและเลือกตั้งซํอม 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายใน
การจัดการเลือกตั้ง
ทั่วไปและเลือกตั้ง
ซํอม  ของ  อบต.
หนองอิเฒํา 

ตําบลหนองอิเฒํา  ๑๑  
หมูํบ๎าน 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนคนท่ีมาใช๎
สิทธ์ิเลือกตั้ง 

สามารถจัดการ
เลือกตั้งได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ   
 

สํานักงานปลัด 

๑๒ คําใช๎จํายวางผังเมืองและ
ปรับปรุงผังเมืองรวมหรือ
ชุมชน 

เพื่อจํายเป็นคําวางผัง
เมืองหรือปรับปรุงผัง
เมืองรวมหรือชุมชน
ให๎มีประสิทธิภาพ   

พื้นที่ตําบลหนองอิเฒํา  ๑๑  
หมูํบ๎าน 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ การวางผังเมืองได๎
มาตรฐาน 

เป็นการวางผัง
เมืองที่มี
ประสิทธิภาพและ
ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๒๘- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  ๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ

เพื่อสนับสนุน
โครงการตามแนว
พระราชดําร ิ

พื้นที่ตําบลหนองอิเฒํา  ๑๑  
หมูํบ๎าน 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่จดัตาม
พระราชดําร ิ

เป็นการนํา
โครงการตาม
พระราชดําริไปใช๎
ให๎เกิดประโยชน๑ 

สํานักงานปลัด 

๑๔ โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรยีม
ความพร๎อมสูํประชาคม
อาเซียน 

เพื่อพัฒนาความรู๎ของ
บุคลากรภายใน
องค๑การบริหารสํวน
ตําบลเกีย่วกับ
ประชาคมอาเซียน 

คณะผู๎บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานสํวนตําบล  
พนักงานจ๎าง 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎า
โครงการ   
 

เป็นการเตรียม
ความพร๎อมเพื่อสูํ
ประชาคมอาเซียน 

สํานักงานปลัด 

๑๕ คําใช๎จํายในการจัดงานรัฐ
พิธี 

เพื่อจัดงานกิจกรรม
เกี่ยวกับงานรัฐพิธี   

จัดงานกิจกรรมเกี่ยวกับงาน
รัฐพิธีตําง ๆ 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎า
โครงการ   
 

เป็นการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
ตํอสถาบัน 

สํานักงานปลัด 

๑๖ การจัดประชุมสภาสัญจร  
ประชาคมหมูํบ๎าน  
ประชาคมตาํบล   

เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นไว๎เป็นแนวทาง
ในการจัดทํา
ข๎อบัญญัติ   

ออกประชาคม  ๑๑  
หมูํบ๎าน 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ   

ชุมชนได๎รับ
ผลประโยชน๑
รํวมกันและ
กํอให๎เกิดความ
รํวมมือท่ีดีใน
สังคมและชุมชน   

สํานักงานปลัด 

 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๒๙- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  ๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗ คําตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ๎าง 

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎าง 

คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ๎าง ประชาคม 

- ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวน
งบประมาณที่ใช๎ 

เป็นคําตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ๎าง 

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 
กองชําง 

กองการศึกษา 
๑๘ อบรมเพื่อให๎ความรู๎เกี่ยวกับ

กฎหมายให๎กับประชาชน 
เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 

ประชาชนตําบล
หนองอิเฒํา 

- ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ   

ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจใน
กฎหมายมากขึ้น 

สํานักงานปลัด 

๑๙ จัดกิจกรรมเพื่อให๎ความรู๎ใน
ระบอบประชาธิปไตย 

เพื่อสร๎างจิตสํานึกอันถูกต๎อง
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนตําบล
หนองอเิฒํา 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ   

ประชาชนตระหนัก
ถึงความสําคัญของ
การปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักงานปลัด 

๒๐ จัดตั้งศูนย๑ปรองดอง
สมานฉันท๑ระดับท๎องถิ่น 

เพื่อปลูกฝังให๎ประชาชนมี
ความรู๎ในการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยและลดความ
ขัดแย๎งภายในสังคม 

จัดอบรมและ
กิจกรรมกรรมตําง ๆ  
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ   

เป็นการลดความ
ขัดแย๎งภายในสังคม 

สํานักงานปลัด 

๒๑ คําเชําพ้ืนท่ีโดเมนเนม
เว็บไซต๑และคาํเชําพ้ืนท่ี  
(Hosting)  เว็บไซต๑ 

เพื่อเชําพื้นที่ในการจัดทํา
เว็บไซต๑ประจาํหนํวยงาน 

ประชาชนตําบล
หนองอิเฒํา 

- ๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐ จํานวนผู๎ได๎รับ
ประโยชน๑ 

บริการข๎อมลู
ขําวสารตาํง ๆ  
ให๎กับประชาชน
รวดเร็วและตํอเนื่อง 

สํานักงานปลัด 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๓๐- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  ๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๒ คําใช๎จํายในการจัด
กิจกรรมเฉลมิพระ
เกียรติและสํงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมตาม
โครงการรักน้ํา  รักปุา  
รักษาแผํนดิน 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายใน
การจัดกิจกรรมเฉลมิ
พระเกียรติและ
สํงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมตาม 
โครงการรักน้ํา  รัก
ปุา  รักษาแผํนดิน   

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนคนท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรม 

เป็นการอนุรักษ๑ปุา 
ไม๎  แหลํงน้ํา  

สํานักงานปลัด 

๒๓ กํอสร๎างอาคารที่ทําการ
สํานักงานองค๑การ
บริหารสํวนตําบล
หนองอิเฒํา 

เพื่อเป็นสถานท่ีทํางาน
และบริการประชาชน
ผู๎มาตดิตํอราชการ 

กํอสร๎างอาคารที่ทําการ
องค๑การบริหารสํวนตําบล
หนองอิเฒํา   

 - ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ีมา
ติดตํอราชการ
เพิ่มขึ้น 

เป็นสถานท่ีทํางาน
และบริการ
ประชาชน 

กองชําง 

๒๔ โครงการปรับปรุงและ
ตํอเติมอาคารหอประชุม
องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหนองอิเฒํา 

เพื่อเป็นคําปรับปรุง
และตํอเติมอาคาร
หอประชุมองค๑การ
บริหารสํวนตําบล
หนองอิเฒํา 

ปรับปรุงและตํอเติมอาคาร
หอประชุมองค๑การบริหาร
สํวนตําบลหนองอิเฒํา 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนคนท่ีใช๎
ทํากิจกรรม 

เป็นสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรมตําง ๆ  

กองชําง 

๒๕ คําบํารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมครภุณัฑ๑ 

เพื่อซํอมแซมครุภณัฑ๑
ภายในสํานักงาน 

อบต.หนองอิเฒํา - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน
งบประมาณที่ใช๎ 

เป็นการซํอมแซม
ครุภณัฑ๑ให๎ใช๎งานได๎
ปกติ 

อบต.หนองอิ
เฒํา 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๓๑- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  ๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๖ คําจ๎างเหมาบริการ เพื่อเป็นคําใช๎จํายใน
การจ๎างเหมาบริการ
และจ๎างเหมาแรงงาน
ตําง ๆ 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒํา 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนคนท่ี
ปฏิบัติงาน 

เป็นการให๎ได๎มาซึ่ง
บริการ 

อบต. 
หนองอิเฒํา 

 

๒๗ อุดหนนุองค๑กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนศูนย๑
ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชนของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎อง 
ถิ่นระดับอําเภอ 

เพื่อจัดทําศูนย๑ปฏิบตั ิ
การรํวมในการชํวย 
เหลือประชาชนของ 
องค๑กรปกครองสํวน 
ท๎องถิ่นระดับอําเภอ 

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ในเขตอําเภอยางตลาด 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผู๎เข๎า
โครงการ   
 

ประชาชนไดร๎ับ 
การบริการที่ด ี

สํานักงานปลัด 

๒๘ โครงการกํอสร๎างห๎อง
เก็บเอกสารและพสัด ุ

เพื่อเป็นท่ีจัดเก็บ
เอกสารและพสัดุทาง
ราชการ 

กํอสร๎างห๎องขนาดกว๎าง ๕ 
เมตร ยาว ๑๐ เมตร  

- - ๘๐๐,๐๐๐ - - จํานวนเอกสาร
ของทาง
ราชการ 

เอกสารทาง
ราชการเป็น
ระเบียบ ค๎นหาได๎
งําย และไมํชํารุด
เสียหาย 

กองคลัง 

๒๙ โครงการออกประเมิน
ภาษีและจัดเก็บภาษี
นอกสถานท่ี 

เพื่อออกบริการ
จัดเก็บภาษีให๎กับ
ประชาชน 

ออกบริการจัดเก็บภาษี
ให๎กับประชาชน จํานวน 
๑๑ หมูํบ๎าน 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ตํอการ
ให๎บริการ 

เป็นการอํานวย
ความสะดวกแกํ
ประชาชน 

กองคลัง 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๓๒- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  ๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๐ คําสมนาคณุกรรมการ
สอบสวนวินัยและสอบ
ละเมิด 

เพื่อจํายเป็นเงินคํา
สมนาคณุกรรมการ
สอบสวนวินัยและสอบ
ละเมิดพนักงานสํวน
ท๎องถิ่น 

กรรมการสอบสวนวินัยและ
สอบละเมิดพนักงานสํวน
ท๎องถิ่น 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
กรรมการ
สอบสวนวินัย
และสอบ
ละเมิด 

เป็นเงินคําสมนาคุณ
กรรมการสอบสวน
วินัยและสอบละเมิด
พนักงานสํวนท๎องถิ่น 

สํานักงานปลัด 

๓๑ โครงการ อบต.สัญจร
เพื่อออกบริการ
ประชาชนนอกสถานท่ี
รํวมกับสํวนราชการอื่น  

เพื่อออกบริการ
ประชาชนนอกสถานท่ี
รํวมกับสํวนราชการ
อื่น 

ประชาชนตําบลหนองอิเฒํา - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ   

เป็นการบริการ
ประชาชนรํวมกับสํวน
ราชการอื่น 

สํานักงานปลัด 

๓๒ โครงการสร๎างความรู๎ 
ความเข๎าใจใน พรบ.
ข๎อมูลขําวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

เพือ่ให๎ประชาชนมี
ความรู๎ความเข๎าใจใน
พรบ.ข๎อมูลขําวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ 

ประชาชนตําบลหนองอิเฒํา - - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ   

ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจและปฏิบตัิ
หน๎าท่ีตาม พรบ.ข๎อมลู
ขําวสารได๎อยําง
ถูกต๎อง 

สํานักงานปลัด 

๓๓ โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมและสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของ
คณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภาฯ บุคลากรของ
องค๑การบริหารสํวน
ตําบล 

เพื่อปลูกฝังคณุธรรม 
จริยธรรม ให๎กับคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ 
บุคลากรขององค๑การ
บริหารสํวนตําบล 

คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ 
บุคลากรขององค๑การบรหิาร
สํวนตําบล 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ   

เป็นการนําหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม 
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการทํางานได๎
อยํางเหมาะสม 

สํานักงานปลัด 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๓๓- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  ๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๔ โครงการอนุรักษ๑
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจ๎า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ราชกุมารีฯ 

เพื่อสร๎างความเข๎าใจ 
และตระหนักถึง
ความสําคญัของ
พันธุกรรมพืชตํางๆที่มี
ในประเทศไทย 

คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสํวนตําบล  
พนักงานจ๎าง  คณะครู  
นักเรียน และประชาชนใน
ตําบลหนองอิเฒํา 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ   

ประชาชนความเข๎าใจ 
และตระหนักถึง
ความสําคญัของ
พันธุกรรมพืชตํางๆที่มี
ในประเทศไทย 

สํานักงานปลัด 

๓๕ คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เพื่อถํายเอกสารของ
ทางราชการและ
บริการประชาชนท่ีมา
ใช๎บริการ 

ประชาชนตําบลหนองอิเฒํา - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ีมา
ใช๎บริการ 

เป็นการอํานวยความ
สะดวกให๎แกํทาง
ราชการและประชาชน 

สํานักงานปลัด 

๓๖ คําบํารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

เพื่อจํายซํอมแซมอาคาร
หรือสิ่งกํอสร๎างที่มีอยูํ  
หรือสิ่งกํอสร๎างอื่น  
ตลอดจนปรับปรุงและ
ซํอมแซมถนนลูกรัง  ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนลาดยางที่อยูํในความ
รับผิดชอบ   

ตําบลหนองอิเฒํา - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน
โครงการที่
จัดทํา 

ซํอมแซมอาคารหรือ
สิ่งกํอสร๎างให๎สามารถ
ใช๎งานได๎ตามปกต ิ

กองชําง 

๓๗ คําจัดซื้อวัสด/ุครุภณัฑ๑ เพื่อจัดซื้อวัสด/ุครุภัณฑ๑
ตํางๆ ในการปฏบิัติงาน 

อบต.หนองอิเฒํา - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนวัสด/ุ
ครุภณัฑ๑ที่
จัดซื้อ 

มีวัสด/ุครภุัณฑ๑ท่ีใช๎ใน
การปฏิบัติงาน 

อบต. 
หนองอิเฒํา 

รวม ๓๗  โครงการ   - ๔,๒๗๗,๒๐๐ ๑๐,๑๖๒,๒๐๐ ๔,๓๖๒,๒๐๐ ๔,๓๖๒,๒๐๐    

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๓๔- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  ๗.๑  แผนงานงบกลาง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ   เพื่อจํายเบี้ยยังชีพ  ให๎กับ
ผู๎สูงอาย ุ  

ผู๎สูงอายุภายในตําบล
หนองอิเฒําท่ี  ไดร๎ับ
การขึ้นทะเบียน   

- ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนผู๎ได๎รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู๎สูงอายผุู๎เงินทุน
ไว๎ใช๎ในยามจําเป็น 

สํานักงานปลัด 

๒ เบี้ยยังชีพผู๎พิการ   เพื่อจํายเบี้ยยังชีพ  ให๎กับผู๎
พิการ   

ผู๎พิการภายในตําบล
หนองอิเฒําท่ี  ไดร๎ับ
การขึ้นทะเบียน   

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนผู๎ได๎รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู๎พิการเงินทุนไว๎
ใช๎ในยามจําเป็น 

สํานักงานปลัด 

๓ เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ เพื่อจํายเบี้ยยังชีพ  ให๎กับ
ผู๎ปุวยเอดส๑ 

ผู๎ปุวยเอดส๑ภายใน
ตําบลหนองอิเฒํา   

- ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวนผู๎ได๎รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู๎ปุวยเอดส๑มี
เงินทุนไว๎ใช๎ในยาม
จําเป็น 

สํานักงานปลัด 

๔ สมทบกองทุนจัด
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน  “ออมวัน
ละบาท” 

ประชาชนตําบล
หนองอิเฒํา  ๑๑  
หมูํบ๎าน 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สมทบกองทุน  ปี
ละ  ๑  ครั้ง   
 

ทําให๎มีการออม
และเป็นการสร๎าง
สวัสดิการให๎ชุมชน 

สํานักงานปลัด 

๕ สมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น 

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 

พนักงานสํวนตําบล - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน
งบประมาณที่
สมทบกองทุน 

ข๎าราชการได๎มี
สวัสดิการอยําง
ทั่วถึง 

อบต. 
หนองอิเฒํา 

๖ เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทนให๎แกํ
พนักงานจ๎างขององค๑การ
บริหารสํวนตําบล 

พนักงานจ๎างของ
องค๑การบริหารสํวน
ตําบล  

- ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จํานวนคนท่ีไดร๎ับ
ประโยชน๑ 

พนักงานจ๎างได๎รับ
สวัสดิการทั่วถึง 

อบต. 
หนองอิเฒํา 

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๓๕- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมอืง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  ๗.๑  แผนงานงบกลาง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ เงินสํารองจําย เพื่อใช๎จํายในกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็นเรํงดํวน   
แก๎ปัญหาความเดือดร๎อน
ของประชาชน รวมถึง 
สาธารณภัยตํางๆ ที่เกิด
จากธรรมชาต ิ  

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒํา 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ี
ได๎รับการ
ชํวยเหลือ 

แก๎ปัญหาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชน รวมถึง 
สาธารณภัย
ตํางๆ ที่เกิดจาก
ธรรมชาต ิ  

อบต. 
หนองอิเฒํา 

๘ สมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท๎องถิ่นหรือ
พื้นที ่

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบ
กองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท๎องถิ่นหรือ
พื้นที ่

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒํา 

- ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จํานวนคนท่ี
ได๎รับประโยชน๑ 

ประชาชนไดร๎ับ
บริการดา๎น
สาธารณสุขท่ี
เหมาะสม 

อบต. 
หนองอิเฒํา 

๙ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบ
ประกันสังคมให๎แกํ
พนักงานจ๎างขององค๑การ
บริหารสํวนตําบล  

พนักงานจ๎างของ
องค๑การบริหารสํวน
ตําบล 

- ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จํานวนพนักงาน
จ๎างท่ีได๎รับ
ประโยชน๑ 

พนักงานจ๎างได๎รับ
ประโยชน๑และ
ความคุ๎มครอง 

อบต. 
หนองอิเฒํา 

รวม ๙  โครงการ   - ๑๑,๗๖๕,๐๐๐ ๑๑,๗๖๕,๐๐๐ ๑๑,๗๖๕,๐๐๐ ๑๑,๗๖๕,๐๐๐    

 
 

 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๓๖- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ๎านคํามะยาง   
หมูํที ่ ๗  –  ตําบล
ยางตลาด  อําเภอ
ยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว๎าง  ๔  
เมตร 
ชํวงที ่ ๑  บ๎านคํามะยาง  หมูํที ่ ๗–  บ๎าน
ดอนกลอย  หมูํที ่ ๖  ยาว  ๕,๕๐๐  เมตร 
ชํวงที ่ ๒  บ๎านดอนกลอย   
หมูํที ่ ๖  –ตําบลยางตลาด  ยาว  ๒,๒๖๐  
เมตร  หน๎า  ๐.๑๕  เมตร  ถมลูกรังข๎างละ  
๐.๕๐  เมตร  คิดเป็นพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา  ๓๑,๐๔๐  ตารางเมตร 

๑๖,๒๙๒,๕๐๐ ๑๖,๒๙๒,๕๐๐ ๑๖,๒๙๒,๕๐๐ ๑๖,๒๙๒,๕๐๐ ๑๖,๒๙๒,๕๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ๑ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒/๑ 



-๑๓๗- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒ กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ๎านโนนชาด   
หมูํที ่ ๓  –  บ๎านหนองโก  
ตําบลโคกพระ  อําเภอกันทร
วิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว๎าง  ๔  
เมตร  ยาว  ๔,๐๐๐  เมตร  หน๎า  ๐.๑๕  
เมตร  ถมลูกรังไหลํทางข๎างละ  ๐.๕๐  เมตร  
คิดเป็นพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา  
๑๖,๐๐๐  ตารางเมตร   

๘,๓๙๘,๐๐๐ ๘,๓๙๘,๐๐๐ ๘,๓๙๘,๐๐๐ ๘,๓๙๘,๐๐๐ ๘,๓๙๘,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ๑ 

๓ กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ๎านดงน๎อย   
หมูํที ่ ๕  –  บ๎านคําไฮ  
ตําบลหนองตอกแปูน  
อําเภอยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว๎าง  ๔  
เมตร  ยาว  ๓,๐๐๐  เมตร  หน๎า  ๐.๑๕  
เมตร  ถมลูกรังไหลํทางข๎างละ  ๐.๕๐  เมตร  
คิดเป็นพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา  
๑๒,๐๐๐  ตารางเมตร   

๖,๒๙๙,๐๐๐ ๖,๒๙๙,๐๐๐ ๖,๒๙๙,๐๐๐ ๖,๒๙๙,๐๐๐ ๖,๒๙๙,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ๑ 

๔ กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ๎านหลักดําน   
หมูํที ่ ๑๑  –  บ๎านลิ้นฟูา  
ตําบลกุดไส๎จํอ  อําเภอกันทร
วิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว๎าง  ๔  
เมตร  ยาว  ๑,๔๐๐  เมตร  หน๎า  ๐.๑๕  
เมตร  ถมลูกรังไหลํทางข๎างละ  ๐.๕๐  เมตร  
คิดเป็นพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา  ๕,๖๐๐  
ตารางเมตร   

๒,๙๔๐,๐๐๐ ๒,๙๔๐,๐๐๐ ๒,๙๔๐,๐๐๐ ๒,๙๔๐,๐๐๐ ๒,๙๔๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ๑ 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒/๑ 
 



-๑๓๘- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ๎านดงน๎อย   
หมูํที ่ ๔  –  บ๎านโคกสาย  
ตําบลหนองตอกแปูน  อําเภอ
ยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว๎าง  
๔  เมตร  ยาว  ๒,๓๓๗  เมตร  หน๎า  
๐.๑๕  เมตร  ถมลูกรังไหลํทางข๎างละ  
๐.๕๐  เมตร  คิดเป็นพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวาํ  ๙,๓๘๔  ตารางเมตร   

๔,๙๐๖,๙๐๐ ๔,๙๐๖,๙๐๐ ๔,๙๐๖,๙๐๐ ๔,๙๐๖,๙๐๐ ๔,๙๐๖,๙๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได๎สะดวก 

อบจ.
กาฬสินธุ๑ 

๖ โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบา๎น
หนองอิเฒํา  หมูํที ่ ๙  –  
กิโลเมตรที่  ๕  อําเภอยาง
ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว๎าง  
๕  เมตร  ยาว  ๑,๔๕๖  เมตร  หน๎า  
๐.๑๕  เมตร  ถมลูกรังไหลํทางข๎างละ  
๐.๕๐  เมตร  คิดเป็นพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา  ๗,๒๘๐  ตารางเมตร   

๓,๘๒๑,๐๐๐ ๓,๘๒๑,๐๐๐ ๓,๘๒๑,๐๐๐ ๓,๘๒๑,๐๐๐ ๓,๘๒๑,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได๎สะดวก 

อบจ.
กาฬสินธุ๑ 

๗ กํอสร๎างสะพานเช่ือมตํอ
ระหวํางหมูํบ๎าน  บ๎านดงน๎อย  
หมูํที ่ ๔  –  บ๎านโนนสวรรค๑  
หมูํที ่ ๘ 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กํอสร๎างสะพาน  จํานวน  ๑  แหํง ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ความยาว
ของสะพาน
และพื้นที่
กํอสร๎าง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได๎สะดวก 

ทางหลวง
ชนบทจังหวัด

กาฬสินธุ๑ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒/๑ 
 



-๑๓๙- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ กํอสร๎างสะพานคอนกรีต
เสรมิเหล็กข๎ามห๎วยปลาหลด  
จากบ๎านโนนชาด  หมูํที ่ ๓  
–  บ๎านดอนยูง 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กํอสร๎างสะพาน  
จํานวน  ๑  แหํง 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
สะพานและ
พื้นที่กํอสร๎าง 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดส๎ะดวก 

ทางหลวง
ชนบทจังหวัด

กาฬสินธุ๑ 

๙ สูบน้ําด๎วยพลังงานทดแทน
และสบูน้ําด๎วยระบบทํอ 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
ไว๎อุปโภค  บรโิภค  
และทําการเกษตร 

วางทํอสูบน้ํา  
พร๎อมจัดหาเครื่อง
สูบน้ําด๎วยพลังไฟฟูา   

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ พื้นที่กํอสร๎าง ประชาชนมีน้ําใช๎
ในการอุปโภค
บริโภคและทํา
การเกษตร 

อบจ.กาฬสินธุ๑ 

๑๐ ปรับปรุงซํอมแซมถนน 
ลาดยางสาย  ภายในตําบล
หนองอิเฒํา 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนลาดยาง   

๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดส๎ะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ๑ 

๑๑ ปรับปรุงระบบกรองน้ํา  
ประปาหมูํบ๎าน  บ๎านหนองอิ
เฒํา  หมูํที่  ๙ 

เพื่อปรับปรุงระบบ
กรองน้ําให๎มี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง/ซํอมแซม
ระบบกรองน้ําให๎
พร๎อมใช๎งาน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนผู๎ได๎รับ
ประโยชน๑ 

แก๎ไขปัญหาระบบ
การผลิตน้ําประปา 

อบจ.กาฬสินธุ๑ 

๑๒ โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง
ภายในตําบลหนองอิเฒํา 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนลูกรัง   

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดส๎ะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ๑ 

๑๓ ขยายไหลํทางถนนลาดยาง
สาย  กส  ๒๐๕๘  และ
ภายในตําบลหนองอิเฒํา 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ปรับปรุงซํอมแซม
และขยายไหลํทาง
ถนนลาดยาง   

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ความกว   งของ
ไหลํทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดส๎ะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ๑ 

รวม ๑๓  โครงการ - - ๖๒,๖๕๗,๔๐๐ ๖๒,๖๕๗,๔๐๐ ๖๒,๖๕๗,๔๐๐ ๖๒,๖๕๗,๔๐๐ ๖๒,๖๕๗,๔๐๐ - - - 

แบบ  ผ.  ๐๒/๑ 



-๑๔๐- 
 

ส่วนที่  ๔ 

การติดตามและประเมินผล 
 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
    กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล๎องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา 

ด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  กําหนดให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลตํอสภาท๎องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลําวและต๎องปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน โดย
อยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล๎ องและ
ความสําเร็จของแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่  และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ได๎ดําเนินการตามแผนดําเนินงานวําเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่สอดคล๎องกับพันธกิจซึ่งสามารถนําไปสูํการ
บรรลุวิสัยทัศน๑ที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกําหนดหรือไมํ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบ
การประเมินผลระดับใด 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

เป็นแบบที่กําหนดให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ดําเนินการให๎คะแนน 
ตามเกณฑ๑ที่กําหนดไว๎ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให๎แล๎วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณรายจําย มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด๎วย 

๑.๑.๑ ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพ้ืนฐานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ๒๐ คะแนน 
๑.๑.๒ การวิเคราะห๑สภาวการณ๑และศักยภาพ ๑๕ คะแนน 
๑.๑.๓ ยุทธศาสตร๑ ๖๕ คะแนน ประกอบด๎วย 
    (๑) ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ๑๐ คะแนน 
    (๒) ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
    (๓) ยุทธศาสตร๑จังหวัด ๑๐ คะแนน 
    (๔) วิสัยทัศน๑ ๕ คะแนน 
    (๕) กลยุทธ๑ ๕ คะแนน 
    (๖) เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นกลยุทธ๑ ๕ คะแนน 
    (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร๑ ๕ คะแนน 
    (๘) แผนงาน ๕ คะแนน 
    (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร๑ในภาพรวม ๕ คะแนน 
    (๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน 
    คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ๑ที่ควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 



-๑๔๑- 
 

๒.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด๎วย 

๒.๑.๑ การสรุปสถานการณ๑การพัฒนา ๑๐ คะแนน 
๒.๑.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 
๒.๑.๓ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 
๒.๑.๔ ยุทธศาสตร๑และแผนงาน ๑๐ คะแนน 
๒.๑.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด๎วย 
    (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน 
    (๒) กําหนดวัตถุประสงค๑สอดคล๎องกับโครงการ ๕ คะแนน 
    (๓) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง ๕ คะแนน 
    (๔) โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน 
    (๕) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน 
    (๖) โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน 
    (๗) โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑จังหวัด ๕ คะแนน 
    (๘) โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

ภายใต๎หลักประชารัฐ ๕ คะแนน 
    (๙) งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) ๕ คะแนน 
    (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
    (๑๑) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และผลที่คาดวําจะได๎รับ ๕ คะแนน 
    (๑๒) ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ ๕ คะแนน 
    คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ๑ที่ควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่น

ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
๓.๑  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ประเด็นการพิจารณา  
 ๑. ข๎อมูลพื้นฐานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ๒๐  คะแนน 

๒. การวิเคราะห๑สภาวการณ๑และศักยภาพ ๑๕  คะแนน 
๓. ยุทธศาสตร๑ ๖๕  คะแนน  ประกอบด๎วย 
๓.๑ ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (๑๐) 
๓.๒ ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
๓.๓ ยุทธศาสตร๑จังหวัด (๑๐) 
๓.๔ วิสัยทัศน๑ (๕) 
๓.๕ กลยุทธ๑ (๕) 
๓.๖ เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นกลยุทธ๑ (๕) 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร๑ (๕) 
๓.๘ แผนงาน (๕) 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร๑ในภาพรวม (๕) 
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

 รวมคะแนน ๑๐๐ 



-๑๔๒- 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผลโครงการ  จําเป็นต๎องมีเกณฑ๑และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะห๑และประเมินผลโครงการ  ประกอบด๎วยเกณฑ๑ที่สําคัญ  ๘  เกณฑ๑  ด๎วยกันคือ 
 ๑.  เกณฑ์ความก้าวหน้า  (Progress) 
 เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปูาหมายที่กําหนดตามแผน  การประเมิน
ความก๎าวหน๎ามุํงที่จะตอบคําถามวํา  การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ท่ีกําหนด 
หรือไมํ  เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไมํและประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ๎าง  ประกอบด๎วยตัวชี้วัด  ๔  ประการ  คือ 
      ๑)  ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา  เป็นการดูสัดสํวนของผลผลิต  (Outputs)  ของ 
โครงการวําบรรลุเปูาหมายมากน๎อยเพียงใด อาทิ  ความยาวของถนนที่สร๎างได๎  จํานวนแหลํงน้ําขนาดเล็กเพ่ือ
การเกษตร  สัดสํวนปริมาณภารงานการกํอสร๎าง  เทียบกับเปูาหมายรวมในชํวงเวลาที่กําหนด 
      ๒)  จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ  เนื่องจากโครงการประกอบด๎วยชุดกิจกรรมตําง ๆ  มากมาย  จึง 
จําเป็นต๎องมีตัวชี้วัดความก๎าวหน๎า  โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว  
ทั้งกิจกรรมหลัก  กิจกรรมพ้ืนฐาน  กิจกรรมรอง  และกิจกรรมเสริม  ในชํวงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห๑  เดือน  ไตร
มาส  หรือระยะของโครงการ  (Phase) 
      ๓)  ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา  เป็นตัวชีว้ัดความก๎าวหน๎าของการใช๎ทรัพยากรในโครงการ  ซึ่ง
ครอบคลุมด๎านงบประมาณโครงการ  ได๎แกํ  งบประมาณที่ใช๎ไป  งบประมาณท่ีอยูํระหวํางผูกพัน  เงินงวดและ
แผนการใช๎จํายงบประมาณโครงการ  และอัตราการใช๎บุคลากรสัมพัทธ๑กับเวลา  ในรูปของคน - วัน   (Man - day)  
หรือ  คน - เดือน  (Man - month) 
      ๔)  ระยะเวลาที่ใช้ไป  เป็นตัวชี้วัดความก๎าวหน๎าเพื่อดูวํา  ได๎ใช๎เวลาไปเทําใดแล๎วและเหลือระยะเวลา
อีกเทําใดจึงจะครบกําหนดแล๎วเสร็จ  โดยจะสามารถใช๎เป็นเกณฑ๑ประเมินและควบคุมกิจกรรมให๎บรรลุตาม
เปูาหมายด๎านเวลา  และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต๎องใช๎จริงเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายรวม 
 ๒.  เกณฑ์ประสิทธิภาพ  (Efficiency) 
 การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ๑ที่ได๎  กับทรัพยากรที่ใช๎ไปในการดําเนินงาน  
ทรัพยากรที่ใชํนอกจากงบประมาณแล๎ว  ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย๑  ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช๎
ไปในการดําเนินงาน  ประกอบด๎วยตัวชี้วัด  ๔  ประการ  คือ 
      ๑)  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช๎ทรัพยากรทางการเงินของ 
โครงการ  เพื่อให๎ได๎ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ๎มคํากับการลงทุน  ซึ่งจะชํวยให๎เกิดการใช๎จํายเป็นไปอยํางมี 
ประสิทธิภาพ  สมประโยชน๑  ลดคําใช๎จํายและประหยัดต๎นทุนการผลิต 
      ๒)  ผลิตภาพต่อก าลังคน  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตตํอบุคลากรหรือเจ๎าหน๎าที่โครงการ  ซึ่ง
นอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานแล๎ว  ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลใน
การดําเนินโครงการ  และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนที่เหมาะสมในการดําเนิน 
กิจกรรม  และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด๎วย 
      ๓)  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในชํวงเวลา อาทิ  จํานวนครัวเรือนที่
ได๎รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรตํอเดือน  จํานวนนักเรียนที่เข๎าเรียนตํอตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแตํละปี  จํานวนผู๎ประกอบการรายยํอยที่ได๎รับการสํงเสริมการลงทุนในแตํละชํวงไตรมาส 
      ๔)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ  เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ  อาทิ  การปรับลดคําใช๎จํายที่ไมํจําเป็นในการดําเนินโครงการ  การตัดทอน
ขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งสํงผลตํอการลดคําใช๎จํายของโครงการ  การประหยัดคําพลังงานและคําสาธารณูปการ  คิดเป็น
ร๎อยละของคําใช๎จํายรวม 
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 ๓.  เกณฑ์ประสิทธิผล  (Effectiveness) 
 การประเมินประสิทธิผล  เป็นเกณฑ๑พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค๑เฉพะด๎าน  โดยดูจากผลลัพธ๑จาก
การดําเนินงาน  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุํมเปูาหมายตามโครงการประกอบด๎วยตัวชี้วัด  ๔  
ประการ  คือ 
      ๑)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย  เป็นตัวชี้วัดวําโครงการบรรลุเปูาหมายด๎านใดบ๎างและการบรรลุ 
เปูาหมายสํงผลตํอประชากรเปูาหมายอยํางไร  โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเปูาหมาย  อาทิ  การบรรลุเปูาหมายด๎านเศรษฐกิจ  สังคม 
      ๒)  ระดับการมีส่วนร่วม  เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จโดยให๎ความสําคัญกับมิติการมีสํวนรํวม  โดยสามารถ
อธิบายความสัมพันธ๑เชิงเหตุผลได๎วําการมีสํวนรํวมของประชาชนสํงผลตํอระดับความสําเร็จมากน๎อยเพียงไร  และ
โครงการจะปรับปรุงสํงเสริมการมีสํวนรํวมได๎อยํางไร  ระดับการมีสํวนรํวมสามารถสําเร็จมากน๎อยเพียงไร  และ
โครงการจะปรับปรุงสํงเสริมการมีสํวนรํวมได๎ยํางไร  ระดับการมีสํวนรํวมสามารถวัดจาก  จํานวนประชากร  ความถ่ี  
ระดับและกิจกรรม  ซึ่งครอบคลุมการรํวมตัดสินใจ  วางแผนและติดตามผล 
      ๓)  ระดับความพึงพอใจ  เป็นเกณฑ๑วัดระดับการยอมรับ  โดยอาจพิจารณาจากสัดสํวนของ 
ประชากรเปูาหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ  สัดสํวนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่
โครงการ  ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
      ๔)  ความเสี่ยงของโครงการ  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูวําโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ 
เปูาหมายด๎านใดด๎านหนึ่งหรือเปูาหมายรวมของโครงการหรือไมํ  ซึ่งคําความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล๎อมของโครงการ  ทั้งในด๎านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและสิ่งแวดล๎อมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 ๔.  เกณฑ์ผลกระทบ  (Impacts) 
 เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตํอประชากรกลุํมเปูาหมาย  ชุมชน  สังคมและหนํวยงานในภาพรวม  
เป็นผลกระทบระยะยาว  ผลกระทบอาจมีทั้งท่ีมุํงหวัง  (Intended  impacts)  และผลกระทบที่ไมํได๎มุํงหวัง  
(Unintended  impacts)  ซึ่งอาจเป็นผลด๎านบวกหรือด๎านลบก็ได๎  ประกอบด๎วยตัวชี้วดั  ๓  ประการ  คือ 
      ๑)  คุณภาพชีวิต  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบตํอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุํมเปูาหมาย  อาทิ  รายได๎  ความเป็นอยูํ  โอกาสทางการศึกษา  การมีงานทํา  สุขอนามัยสภาพแวดล๎อมของ 
ครัวเรือน  ชุมชน  โดยสมารถวัดจากสัดสํวนครัวเรือนหรือประชากรที่ได๎รับบริการจากโครงการพัฒนาที่สํงผล
กระทบตํอคุณภาพชีวิตที่ดี  หรือมาตรฐานการดํารงชีพ 
      ๒)  ทัศนคติและความเข้าใจ  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุํงเรื่องทัศนคติและความเข๎าใจของ 
ประชากรกลุํมเปูาหมายที่มีตํอโครงการ  โดยสามารถวัดระดับ  (Scale)  ทั้งเชิงบวกและลบตํอตัวโครงการเอง  
โดยเฉพาะวัตถุประสงค๑และมาตรการ  นโยบาย  ผลประโยชน๑ของโครงการ  ความพึงพอใจในการรับบริการและ
ทัศนคติตํอผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่โครงการ 
      ๓)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให๎ความสําคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุํมเปูาหมาย  โดยเปรียบเทียบระยะกํอนและหลังมีโครงการ  อาทิ  สัดสํวนของครัวเรือนที่ยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล๎อม  จํานวนเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบธรรมชาติมากข้ึน 
 ๕.  เกณฑ์ความสอดคล้อง  (Relevance) 
 เกณฑ๑การประเมินความสอดคล๎องมุํงพิจารณาวําวัตถุประสงค๑ของโครงการสอดคล๎องกับความต๎องการหรือ
สามารถแก๎ไขปัญหาตามที่กําหนดไว๎แตํต๎นหรือไมํ  ซึ่งจําเป็นต๎องมีการประเมินความต๎องการที่แท๎จริง  ตลอดจน
จะต๎องตอบคําถามด๎วยวํา  แนวทางและกลยุทธ๑ที่ใช๎ในการดําเนินงานสอดคล๎องกับการแก๎ไขปัญหาที่เป็นจริงได๎
หรือไมํ  ประกอบด๎วยตัวชี้วัดสําคัญ  ๓  ประการ  คือ 
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      ๑)  ประเด็นปัญหาหลัก  ซึ่งพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น  ทั้งท่ี
ได๎รับการแก๎ไขแล๎วและที่ยังไมํสามารถแก๎ไข  รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาตามความเรํงดํวน  ตาม
ความรุนแรงของปัญหา 
      ๒)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา  เป็นตัวชี้วัดความสอดคล๎องกับการแก๎ไขปัญหา  ซึ่งเป็น
มาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โดยสามารถดูได๎จากมาตรการที่ผู๎บริหารโครงการนํามาใช๎ตลอดชํวงระยะเวลา
ของการดําเนินโครงการ  และความสอดคล๎องกับปัญหาหลัก 
      ๓)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย  เป็นตัวชี้วัดถึงความต๎องการของ 
ผู๎รับบริการในการแก๎ไขปัญหาที่ประสบอยูํ  อาทิ  คําร๎องเรียน  ข๎อร๎องทุกข๑  ให๎แก๎ไขปัญหาเพื่อสนองตอบ
ประชากรกลุํมเปูาหมายตามโครงการที่ไมํได๎รับผลประโยชน๑จากการดําเนินโครงการ  หรือได๎รับความ 
เสียหายจากการดําเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความสอดคล๎องในการดําเนินโครงการและสนองตอบตํอความ
ต๎องการของประชากรเปูาหมาย 
 ๖.  เกณฑ์ความย่ังยืน  (Sustainbility) 
 เป็นเกณฑ๑การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล๎อง  โดยพิจารณาระดับความตํอเนื่องของกิจกรรมวําจะ
สามารถดําเนินตํอไปได๎โดยไมํมีการใช๎งบประมาณจากภายนอกโครงการ  ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได๎  
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามรถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แหํงใหมํประกอบด๎วยตัวชี้วัดที่สําคัญ   
๓  ประการ  คือ 
      ๑)  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ  (Economic  viability)  เกี่ยวข๎องกับการจัดการทรัพยากรทางการ
เงินของโครงการ  อาทิ  จํานวนงบประมาณของโครงการ  แผนการใช๎จํายงบประมาณ  ภาระผูกพัน  สัดสํวน
คําใช๎จํายเทียบกับผลผลิตที่ได๎  แหลํงสนับสนุนงบประมาณ  ปริมาณงบประมาณ  หรือเงินทุนหมุนเวียน  จํานวน  
และขนาดกองทุนดําเนินโครงการ  ซึ่งเป็นตัวบํงชี้ถึงความอยูํรอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
      ๒)  สมรรถนะด้านสถาบัน  (Institutional  capacity)  เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหนํวยงานใน
การบริหารโครงการ  การพัฒนาองค๑กรประชาชน  การมีสํวนรํวมของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  ระดับการมี 
สํวนรํวมของประชากรกลุํมเปูาหมายในกระบวนการตัดสินใจ  การวางแผนงานและบริหารโครงการ  และการ
ปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือตํอการดําเนินโครงการ 
      ๓)  ความเป็นไปได้ในการขยายผล  เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพึ่งตัวเอง  
โอกาสและชํองทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสําเร็จด๎วยดี  ทั้งการขยายผลตาม
แนวราบ  กลําวคือ  การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ  การเพ่ิมจํานวนประชากรเปูาหมาย  การขยายกําลังผลิตของ
โครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง  ได๎แกํ  การขยายพ้ืนที่โครงการ  การขยายเครือขํายโครงการและการ
ยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

๗.  เกณฑ์ความเป็นธรรม  (Equity) 
 เป็นเกณฑ๑ท่ีมุํงให๎เกิดความเป็นธรรมในสังคม  (Social  equity)  โดยพิจารณาถึงผลลัพธ๑และผลกระทบ
จากการดําเนินโครงการ  โดยยึดหลักการวําประชากรกลุํมเปูาหมายจะได๎รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม  ความ
เสมอภาค  ความทั่วถึง  ในการรับบริการ  การจัดสรรคุณคํา  (values)  และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาค
เทําเทียมกัน  ประกอบด๎วยตัวชี้วัด  ๓  ประการ  คือ 
      ๑)  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ  เป็นตัวชี้วัดที่ให๎ความเป็นธรรมโดยให๎ความสําคัญทุกกลุํมยํอย  
ในสังคม  อาทิ  ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลํงน้ําแกํกลุํมเกษตรและกลุํมอาชีพอ่ืน  การจัดหา
ตําแหนํงให๎กับผู๎วํางงานและผู๎ถูกเลิกจ๎าง  มาตรการลดผลกระทบทางสังคม  ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่จัดให๎แกํ
ประชากรทุกสาขาอาชีพ 
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      ๒)  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ  เป็นตัวชี้วัดที่ให๎ความสําคัญเรื่องความเป็นธรรมระหวํางเพศ  ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดความสําคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา  โดยดูวําการดําเนินโครงการให๎ความเสมอภาคระหวําง
เพศ  หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวํางเพศ  (Gender  discrimination)  หรือไมํ  โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเทํา
เทียมในโอกาส  บทบาทระหวํางหญิง/ชาย  การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 
 ๘.  เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ  (Externalities) 
 เป็นเกณฑ๑ท่ีสําคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันวํา  การดําเนินโครงการจะไมํกํอให๎ เกิด
ความเสียหายหรือผลกระทบด๎านลบตํอสังคม  หรือชุมชน  ประกอบด๎วยตัวชี้วัดที่สําคัญ  ๓  ประการ  คือ 
      ๑)  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด๎านสิ่งแวดล๎อม  ซึ่งเป็นผลจากการดําเนิน
โครงการ  โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม  
(Environmental  Impact  Assessment - EIA)  ในชํวงกํอนทําโครงการ  เพ่ือให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝุายรับผิดชอบ
และมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแกํผู๎เสียหาย  เพื่อเป็น
หลักประกันความเสี่ยงให๎กับสังคม  และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู๎อนุมัติและผู๎ดําเนินโครงการ 
      ๒)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด๎านเศรษฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐ  ในลักษณะของผลกระทบภายนอก  (Externalities)  ซึ่งสร๎างภาระให๎กับประชาชนและ
ชุมชนโดยรอบ  ที่ต๎องแบกรับคําใช๎จํายเป็นต๎นทุนทางสังคม  (Social  costs)  ที่ต๎องเสียไป  อาทิ  พื้นที่การเกษตร
ที่ถูกน้ําทํวมเสียหายจากโครงการคลองชลประทาน 
      ๓)  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม  เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดําเนินโครงการและ
สํงผลกระทบด๎านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน  อาทิ  การดําเนินงานที่กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง  การสูญเสีย
โครงสร๎าง  แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตที่ดี  ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  ความ
เอ้ืออาทร  ความรํวมมือและความชํวยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม 
 เกณฑ๑และตัวชี้วัดดังกลําวข๎างต๎นสามารถใช๎เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ  ซึ่งครอบคลุมมิติ  
ด๎านเศรษฐกิจ  สังคม  มิติด๎านการบริหารจัดการ  มิติด๎านทรัพยากร  และมิติด๎านสิ่งแวดล๎อม  เกณฑ๑และตัวชี้วัด  
จะเป็นประโยชน๑ในการติดตามและประเมินผลโครงการ  ในลักษณะที่เป็นพลวัตร  ในทุกข้ันตอนของกระบวนการ
โครงการ  เพื่อวัดถึงความสําเร็จและความล๎มเหลวของโครงการพัฒนาด๎านตําง ๆ  ซึ่งในทางปฏิบัติ  จําเป็นต๎อง
นํามาปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับลักษณะโครงการ  โดยกําหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม  
(Composit  indicators)  ของแตํละโครงการตํอไป 
 
๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
        องค๑การบริหารสํวนตําบลหนองอิเฒํา  ได๎ดําเนินการพัฒนาท๎องถิ่นและแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน
ตํางๆ เพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชน ทั้งท่ีเป็นภารกิจตามหน๎าที่ซึ่งกฎหมายกําหนดและภารกิจที่ได๎รับ
การถํายโอน ได๎ดังนี้  

      ๑.  ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค  องค๑การบริหารสํวนตําบลหนองอิ
เฒํา ได๎ดําเนินโครงการกํอสร๎าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง  ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
ขยายเขตไฟฟูาในครัวเรือน กํอสร๎างขยายเขตระบบประปาหมูํบ๎าน 

      ๒.  ด๎านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางสํงเสริมการจัดตั้งกลุํมอาชีพ กลุํมสตรี กลุํมเยาวชน และ
กลุํมผู๎สนใจ รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมกลุํมให๎มีอาชีพ สร๎างรายได๎ให๎กับกลุํม เพ่ือให๎กลุํมมีความเข๎มแข็งและมี
รายได๎เพ่ิมมากข้ึน สนับสนุนวสัดุอุปกรณ๑ในการประกอบอาชีพ สนับสนุนเงินทุนดาเนินการให๎กับกลุํมตํางๆ       



-๑๔๖- 
 

      ๓.  ด๎านพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑และสังคม  องค๑การบริหารสํวนตําบลหนองอิเฒํา  สนับสนุน
งบประมาณในการสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  ผู๎ปุวยเอดส๑  ให๎สามารถดํารงชีวิตที่ดีตามสมควรแกํ
ฐานะ  ตลอดจนสํงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานด๎านสาธารณสุข  เพ่ือให๎ประชาชนสามารถรับบริการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

      ๔.  ด๎านสํงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชนและการปูองกันแก๎ไขปัญหายา
เสพติด  องค๑การบริหารสํวนตําบลหนองอิเฒําได๎มีบริการการแพทย๑ฉุกเฉินไว๎ให๎บริการประชาชน  การเฝูาระวังยา
เสพติด  การกํออาชญากรรม  และการอยูํเวรยามในชํวงเทศกาลสําคัญเพ่ือปูองกันการเกิดอุบัติเหตุตามท๎องถนน 

     ๕.  ด๎านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  องค๑การบริหารสํวนตําบลหนองอิเฒําได๎ให๎
ความสําคัญตํอการศึกษาแกํเด็กโดยการสนับสนุนงบประมาณการจัดหาวัสดุอุปกรณ๑การเรียนการสอนและ
โครงการอาหารกลางวันแกํเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน  นอกจากนี้ทางองค๑การบริหารสํวนตําบลหนองอิเฒํายัง
สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับการจัดงานประเพณีตํางๆ ในท๎องถิ่น เชํน กิจกรรมวันผู๎สูงอายุ งานวัน
เข๎าพรรษา งานสํงเสริมประเพณีเทศน๑มหาชาติ งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีตลอดจน
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สืบทอดกันมาแตํโบราณ 

     ๖.  ด๎านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและสํงเสริมการทํองเที่ยว  องค๑การบริหารสํวนตําบลหนองอิ
เฒําได๎สนับสนุนและสํงเสริมให๎มีการปลูกต๎นไม๎บริเวณสองข๎างทางบริเวณทางเข๎าหมูํบ๎าน/ชุมชนตําบลหนองอิเฒํา
สถานที่ราชการในท๎องถิ่นและบริเวณบ๎านเรือนของประชาชน  ตลอดทั้งการปลูกจิตสํานึกให๎ประชาชนรํวมกัน
กําจัดขยะมูลฝอย  เพ่ือความสะอาดของตําบล   รวมทั้งการกํอสร๎างรางระบายน้ําก็ได๎ดําเนินการในจุดที่มีน้ําทํวม
ขังแล๎วบางสํวน 

     ๗.  ด๎านการเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน๑ของประชาชน  สํงเสริมและพัฒนา
บุคลากรให๎มีความรู๎ พัฒนาขีดความสามารถด๎านการปฏิบัติงาน จัดหาอุปกรณ๑เครื่องมือใช๎ในการให๎บริการ
ประชาชนอยํางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ให๎บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสารของ
หนํวยงานตํางๆ และของ อบต. จัดทําข๎อมูลพ้ืนฐานของตําบลเพ่ือใช๎เป็นแนวทางการกําหนดทิศทางการพัฒนา
ตําบล  

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
     ๔.๑  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องวางแผน และเตรียมความพร๎อมในการรองรับผลกระทบของการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียนที่มีตํอองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และประชาชนในท๎องถิ่น ๗ ด๎าน ดังนี้ 
  ๑. การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและการสร๎างเครือขํายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
ทําให๎เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลคํา และชํองทางการกระจายสินค๎าเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้นจะเกิดการ
เรียกร๎องจากกลุํมนักลงทุนที่เข๎ามาลงทุนในประเทศไทยให๎มีการการพัฒนาเครือขํายการคมนาคม เพื่อให๎การ
เคลื่อนย๎ายสินค๎าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
จะต๎องมุํงเน๎นการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานที่จําเป็นตํอการขยายการผลิต ไฟฟูาและประปา ซึ่งองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นอาจไมํสามารถดําเนินการได๎โดนลําพัง จําเป็นต๎องประสานความรํวมมือกับหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
  ๒. การพัฒนาและสํงเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน การหลั่งไหลเข๎ามาของทุนตํางชาติที่จะเพ่ิม
มากขึ้น สํงผลให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องทบทวนบทบาทในการดูแลและชํวยเหลือกลุํมผู๎ผลิตในพ้ืนที่โดย
อาจจะต๎องมีนโยบายในการสํงเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน๑ในกระบวนการผลิตแบบ
ใหมํ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให๎เป็นมาตรฐานเทําเทียมกับระดับสากล 



-๑๔๗- 
 

  ๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เปูาหมายเรื่องการสร๎างความยั่งยืน         
ด๎านสิ่งแวดล๎อมของประชาคมอาเซียน ทําให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องเรํงปรับระบบการบริหารจัดการด๎าน
สิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะต๎องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและจัดการอยํางเป็นระบบ โดยเน๎นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสํวนรํวมของประชาชน เน๎นการจัดการบนพ้ืนฐานของความเป็นเจ๎าของรํวมกัน เพ่ือ
สร๎างความรัก ความหวงแหนในทรัพยากร และกํอเกิดก่ีมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม อยํางไร   ก็
ตามต๎องไมํลืมเรื่องของการควบคุมมาตรฐานของการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎
เกิดการจัดการที่ทีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต๎องทบทวนของเขตอํานาจหน๎าที่ระหวํางองค๑กรปกครอง       สํวน
ท๎องถิ่นและภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎มีการบูรณาการการทํางานรํวมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
  ๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหาสังคม
และสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย๎ายแรงงานและนักทํองเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแย๎ง  ทาง
สังคมและเชื้อชาติ และอาชญากรรมข๎ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค๎ามนุษย๑ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   ต๎องเน๎น
การจัดบริการสาธารณะให๎ได๎มาตรฐานที่กําหนดในแตํละงานหรือกิจกรรมอยํางเครํงครัด รวมทั้งจะต๎องจัด
สวัสดิการสังคมสําหรับเด็ก กลุํมเสี่ยง และกลุํมด๎อยโอกาสอยํางมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นต๎องให๎ความสําคัญกับการเข๎าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะทําให๎ชุมชน  มีการดํารงชีวิตที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๕. การรักษาความสงบเรียบร๎อย องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องมีบทบาทในการเฝูาระวังปัญหา
อาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งอาจต๎องพัฒนาระบบและจัดทําฐานข๎อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพรํวมกับ 
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนรํวมกับชุมชนในการกําหนดกติกาและหลักเกณฑ๑ของชุมชนให๎ทุกคนอยูํรํวมกันได๎
ภายใต๎แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทรและมีความมั่นคง 
  ๖. การจัดการด๎านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเริ่มต๎นของการ
พัฒนาด๎านตํางๆเสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่งมีหน๎าที่ในการจัดและสํงเสริม
การศึกษาให๎แกํประชาชนและชุมชนต๎องพัฒนาประชาชนและชุมชนให๎สามารถก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียนได๎โดย
ต๎องเน๎น การพัฒนามาตรฐานด๎านการศึกษา ไมํวําจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยปรับหลักสูตร
การเรียนการสอน สํงเสริมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ๎านในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือการ สื่อสารที่ดี การ
พัฒนาและสนับสนุนครูผู๎สอนให๎มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวํางประเทศสมาชิกและนําเทคโนโลยีมาใช๎
ประกอบการเรียนการสอน ทําให๎ประชาชนเกิดการเรียนรู๎ที่ทันสมัย มีความเป็นสากลและมีคุณภาพ  นอกจากนี้
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องจัดทําข๎อมูลที่จําเป็นตํอแรงงานตํางชาติ  เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ สําหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น นอกจากองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
จะต๎องสํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎และเข๎าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ๎านในอาเซียนแล๎ว ยังต๎องเป็นสื่อกลางใน
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหวํางประชาชนในเขตพ้ืนที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและประชาชน
ในประเทศอาเซียนอื่นที่มีพรมแดนติดตํอกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่คล๎ายคลึงกัน  การจัดกิจกรรมเชํนนี้จะชํวยให๎
ประชาชนมีความรู๎สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึน 
  ๗. การปรับปรุงโครงสร๎างขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  อาจต๎องมีการจัดตั้งหนํวยงานด๎าน
วิเทศสัมพันธ๑  โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนเพื่อรับรองเนื้องานด๎านการตํางประเทศและความรํวมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ๎าน และเพ่ือให๎สามารถสื่อสารทําความเข๎าใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืนที่มาติดตํอราชการได๎ 
 
 
 



-๑๔๘- 
 

     ๔.๒  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
  การเข๎าสูํประชาคมอาเซียนนับเป็นโอกาสขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะของบประมาณเพ่ิมเติม

เพ่ือพัฒนาการจัดบริการสาธารณะและโครงสร๎างพื้นฐานเป็นพื้นฐานของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน
ทางเศรษฐกิจ อยํางไรก็ดี ในภาพรวมองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความจําเป็นจะต๎องปรับตัว ในด๎านตํางๆ 
ตํอไปนี้ 
   ๑) การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน   

    - จําเป็นต๎องพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท๎องถิ่น เชํนการ
พัฒนาโครงขํายคมนาคมและขนสํง โครงสร๎างพื้นฐานที่จํา เป็นตํอการผลิตเชํน ไฟฟูา และประปา ซึ่งองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจจําเป็นต๎องประสานความรํวมมือกับสํวนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 

๒) การพัฒนาสํงเสริมทางด๎านเศรษฐกิจ 
    - จําเป็นต๎องทบทวนถึงบทบาทขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการดูแลและชํวยเหลือธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยํอมภายใต๎ท๎องถิ่นรวมถึงวิสาหกิจชุมชน และอาจจําเป็นต๎องทบทวนนโยบาย และบทบาทของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการสํงเสริมการลงทุนภายในท๎องถิ่น 

๓) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
    - ต๎องมีบทบาทมากข้ึนในการเฝูาระวังการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
    - มีการกําหนดแผนและมาตรการปูองกันและบรรเทาวิกฤติทางด๎านสิ่งแวดล๎อม 
    - มีการซักซอ๎มทําความเข๎าใจในแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมรวมทั้ง

ทบทวนขอบเขตอํานาจหน๎าที่ระหวํางองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง 
๔) สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจมีปัญหาสืบเนื่องมาจากแรงงานอพยพ ทั้งในปัญหาความยากจน 

และโรคระบาด 
    - อาจต๎องมีแนวทางหรือนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องตํางๆ อาทิ การปูองกันโรคระบาดและการจัดการ

สาธารณสุขขั้นมูลฐาน การจัดการศึกษาให๎กับลูกหลาน การบริหารจัดการเรื่องแรงงาน 
ตํางชาติที่อพยพเข๎ามาในประเทศไทย และการจัดสวัสดิการให๎แกํแรงงานอพยพ 

๕) การรักษาความสงบเรียบร๎อย 
    - อาจต๎องมีบทบาทหน๎าที่ในเรื่องการเฝูาระวังปัญหาด๎านอาชญากรรมมากขึ้น 
    - ในบางพ้ืนที่ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจจําเป็นต๎องพัฒนาระบบและจัดทําฐานข๎อมูลเกี่ยวกับ 

แรงงานอพยพรํวมกับราชการสํวนกลางเพ่ือนํามาใช๎ในยามจําเป็น 
    - ในบางกรณี องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจต๎องรํวมกับชุมชนในการกํา หนดกติกาและหลักเกณฑ๑ 

ของชุมชนสําหรับแรงงานตํางชาติ 
๖) การจัดการด๎านภาษา วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
    - อาจจําเป็นต๎องจัดทําข๎อมูลที่จําเป็น สําหรับแรงงานตํางชาติเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียนอ่ืนๆ 

               - สํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎และทําความเข๎าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ๎านในอาเซียน 
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