
ส่วนที่  1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ส่วนที ่ 1  สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 
1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
   ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอยางตลาด  จงัหวัดกาฬสินธุ์  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  32  ตาราง 

กิโลเมตร  หรือ  21,120  ไร่   
  ทิศเหนือ ติดกับองค์การบริหารส่วนต าบลหัวงัว  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

       ทิศใต้  ติดกับต าบลกุดใส่จ่อ  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
       ทิศตะวันตก   ติดกับต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
       ทิศตะวันออก ติดกับต าบลหนองตอกแป้น  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ ์

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
เป็นที่ราบลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับท าการเกษตร  เส้นทางคมนาคมสายหลัก  คือ   

ทางหลวงหมายเลข  กส  2058  เป็นถนนลาดยางเชื่อมต่อจากต าบลยางตลาด   
1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
มีอากาศร้อนและค่อนข้างหนาวในฤดหูนาว  ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกชุกช่วงเดือนพฤษภาคม  ถึง   

เดือนตุลาคม 
1.4  ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย 
1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
เป็นหนองน้ าตามธรรมชาติตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ  ได้แก่ 

-  หนองค้อ    หมู่ที่  1  บ้านหนองอิเฒ่า 
-  หนองจาน    หมู่ที ่ 3  บ้านโนนชาด  
-  หนองแสง    หมู่ที่  4  บ้านดงน้อย 
-  หนองกลางโคก   หมู่ที่  4  บ้านดงน้อย  
-  หนองปากกวาง   หมู่ที่  4  บ้านดงน้อย 
-  หนองเดิ่น    หมู่ที่  5  บ้านดงน้อย 
-  หนองค า    หมู่ที่  5  บ้านดงน้อย 
-  หนองหัวทุ่ง    หมู่ที ่ 6  บ้านดอนกลอย 
-  กุดวังไทร    หมู่ที ่ 6  บ้านดอนกลอย 
-  หนองทุ่ม    หมู่ที ่ 8  บ้านโนนสวรรค์ 
-  หนองสระพัง    หมู่ที่  11  บ้านหลักด่าน 
-  หนองบ้าน      หมู่ที่  11  บ้านหลักด่าน 
-  หนองแห ่    หมู่ที่  11  บ้านหลักด่าน 
-  หนองน้ าสาธารณะวัดสว่างโนนทัน   หมู่ที ่ 9  บ้านหนองอิเฒ่า 
-  หนองเกลือ      หมู่ที ่ 9  บ้านหนองอิเฒ่า 
 

1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ลักษณะป่าไม้ของต าบลหนองอิเฒ่า  มีพ้ืนทีเ่ป็นป่าไม้ชุมชน  จ านวน  3  แห่ง  ได้แก่  ป่าโคกบักบาก 

ป่าโคกหัวภูดิน  และป่าโคกหนองคู 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1  เขตการปกครอง   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  11  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
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หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 บ้านหนองอิเฒ่า นายพิสัย  อันทะชัย ก านันต าบลหนองอิเฒ่า 

2 บ้านหนองอิเฒ่า นายเฉลิมชัย  ภูแล่นหยุด ผู้ใหญ่บ้าน 

3 บ้านโนนชาด นายสพล  รัตนชัย ผู้ใหญ่บ้าน 

4 บ้านดงน้อย นายอนันต ์ ค าแหงพล ผู้ใหญ่บ้าน 

5 บ้านดงน้อย นายวิมล  โคระน า ผู้ใหญ่บ้าน 

6 บ้านดอนกลอย นายทวีศักดิ ์ เจริญรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 

7 บ้านค ามะยาง นายทองมาก  โนนเพีย ผู้ใหญ่บ้าน 

8 บ้านโนนสวรรค์ นางสาวนภาพร  หารี ผู้ใหญ่บ้าน 

9 บ้านหนองอิเฒ่า นายสุรเดช  ภูกิ่งผา ผู้ใหญ่บ้าน 

10 บ้านป่าหญ้าคา นายนิพล  พิมพาค า ผู้ใหญ่บ้าน 

11 บ้านหลักด่าน นายบวร  สัจจะ ผู้ใหญ่บ้าน 

2.2  การเลือกตั้ง 
   การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า  ครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2555  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  3,653  คน  มาใช้สิทธิ  2,954  คน  
คิดเป็นร้อยละ  80.86   

3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
   ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  4,951  คน  แยกเป็นชาย  จ านวน  2,416  คน  หญิง  จ านวน  2,535  คน  
(ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2559)   
 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 หญิง ชาย หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 524 คน  568 คน  อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร  1,625 คน  1,556 คน  อายุ 18-60 ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 386 คน  292 คน  อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 2,535 คน  2,416 คน  ทั้งสิ้น 4,951 คน  
 
 จ านวนประชากรแยกตามรายหมู่บ้าน 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านหนองอิเฒ่า 198 194 392 96 
2 บ้านหนองอิเฒ่า 327 366 693 170 
3 บ้านโนนชาด 229 234 463 120 
4 บ้านดงน้อย 226 236 462 124 
5 บ้านดงน้อย 267 258 525 128 
6 บ้านดอนกลอย 356 412 768 229 
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7 บ้านค ามะยาง 193 208 401 97 
8 บ้านโนนสวรรค์ 133 130 263 70 
9 บ้านหนองอิเฒ่า 281 286 567 174 
10 บ้านป่าหญ้าคา 89 94 183 49 
11 บ้านหลักด่าน 117 117 234 66 

 รวม 2,416 2,535 4,951 1,323 

 4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
    ต าบลหนองอิเฒ่า  มีโรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง  ซึ่งเป็นรัฐบาล  ดังนี้ 
      1.  โรงเรียนบ้านหนองอิเฒ่าวิทยา   อยู่ในเขตหมู่ที ่ 2 
      2.  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์   อยู่ในเขตหมู่ที ่ 5 
      3.  โรงเรียนหลักด่านวิทยา    อยู่ในเขตหมู่ที ่ 11 
      4.  โรงเรียนบ้านดอนกลอยโนนชาด  (พิลาศอุปถัมภ์) อยู่ในเขตหมู่ที ่ 6 
    ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง  คือ  ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบลหนองอิเฒ่า 
 4.2  สาธารณสุข 
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  1  แห่ง  อยู่ในเขตหมู่ที ่ 9  บ้านหนองอิเฒ่า  ให้บริการด้านสาธารณสุขของ
ต าบลหนองอิเฒ่าได้ด าเนินการในรูปแบบผสมผสาน  คือ  มุ่งในด้านการรักษาพยาบาล  สิ่งแวดล้อม  การป้องกันและ
การส่งเสริมสุขภาพพร้อมกันไปกับสาธารณสุขมูลฐาน   
 4.3  อาชญากรรม  
   ต าบลหนองอิเฒ่าไม่มีการก่ออาชญากรรมที่รุนแรง  เนื่องจากมีที่พักสายตรวจประจ าต าบล  1  แห่ง   
ต้ังภายในบริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   
   4.4  ยาเสพติด 
  ยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองอิเฒ่าได้บูรณาการร่วมกับสถานีต ารวจภูธรยางตลาด  ท าการสุ่ม
ตรวจและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดร่วมกับผู้น าชุมชนในทุกหมู่บ้าน 
 
 
   4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าได้ท าการสงเคราะห์โดย  การจ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  
ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์นอกสถานที่ทุกเดือน  การแจกจ่ายน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคเม่ือเกิดภัยแล้ง  การจัดสวัสดิการ
ชุมชน  การปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้  ฯลฯ 
 5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
   5.1  การคมนาคมขนส่ง 
     เส้นทางหลักในการคมนาคม  คือ  ถนนลาดยางสายยางตลาด  -  โพนทอง  ทางหลวงหมายเลข  2058  มี
ถนนเชื่อมต่อภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  ส่วนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีครบทุกหมู่บ้าน 
   5.2  การไฟฟ้า 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  แต่มีบางครัวเรือนยังมีความต้องการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
   5.3  การประปา 

-  ระบบประปาผิวดิน บ้านค ามะยาง  หมู่ที ่ 7 
-  ระบบประปาผิวดิน  (บ่อบาดาล) บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 9 
-  ระบบประปาผิวดิน  (หนองค า) บ้านดงน้อย  หมู่ที ่ 5 
-  ระบบประปาผิวดิน บ้านหลักด่าน  หมู่ที ่ 11 
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-  ระบบประปาผิวดิน บ้านดอนกลอย  หมู่ที ่ 6 
-  ระบบประปาผิวดิน  (บ่อบาดาล) บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 2 
-  ระบบประปาบาดาล บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 1 
-  ระบบประปาผิวดิน   บ้านดงน้อย  หมู่ที ่ 4 
-  ระบบประปาปาดาล บ้านป่าหญ้าคา  หมู่ที ่ 10 

   5.4  โทรศัพท์ 
    ประชาชนส่วนมากใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะเป็นบางหมู่บ้าน  และมีเสาส่ง
สัญญาณโทรศัพท์  จ านวน  1  แห่ง 
   5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  มีบริการอินเตอร์เน็ตต าบล  1  แห่ง  ภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
 6.  ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร 
     ต าบลหนองอิเฒ่าได้มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  ได้แก่  ข้าว  รองลงมาได้แก่  พืชผักสวนครัว  
ไม้ยืนต้น  ไม้ดอกไม้ประดับ  ฯลฯ 
  6.2  การประมง 
  ประกอบอาชีพการประมงน้ าจืดขนาดเล็ก  เช่น  การเลี้ยงปลาในบ่อดิน   
  6.3  การปศุสัตว์ 
  ส่วนมากเป็นการเลี้ยงสัตว์  เช่น  โค  กระบือ  สุกร  ไก ่  เป็ด  ฯลฯ  โดยมีบางส่วนเลี้ยงไว้เพ่ือการ
บริโภคและเพ่ือจ าหน่าย 
 
  6.4  การบริการ 
  -  ร้านค้าเบ็ดเตล็ด   50  แห่ง      -  โรงแรม   1   แห่ง 
                -  ร้านรับซื้อของเก่า    2  แห่ง      -  ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก  1   แห่ง 
               -  โรงสีข้าว     9  แห่ง      -  ร้านอาหารตามสั่ง  3   แห่ง 
                -  ร้านซ่อมรถ     6  แห่ง -  ร้านเสริมสวยชาย-หญิง   3   แห่ง 
               -  คลินิก        2  แห่ง -  ร้านจ าหน่ายเนื้อ  1   แห่ง 
                -  ร้านหล่อเสาปูน    2  แห่ง -  ร้านก๋วยเตี๋ยว   1   แห่ง 
                -  ร้านขายวัสดุก่อสร้าง      1  แห่ง -  เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ 1   แห่ง 
  -  ร้านส้มต า     2  แห่ง -  ร้านน้ าปั่น   1   แห่ง 
  6.5  การท่องเที่ยว 
  ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวในต าบลหนองอิเฒ่า  คือ  วังไทรงาม  ได้มีสภาพช ารุดทรุดโทรม  ซึ่งจะได้มี
การปรับปรุงเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว   
  6.6  อุตสาหกรรม 
  มีโรงงานผลิตสาหร่าย  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ในบ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 1 
  6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  กลุ่มอาชีพต าบลหนองอิเฒ่าที่โดดเด่น  คือ  กลุ่มผ้าไหมบ้านโนนชาด  หมู่ที ่ 3   
  6.8  แรงงาน 
  ประชาชนต าบลหนองอิเฒ่าส่วนใหญ่ไม่ได้มีการจ้างแรงงานมากนัก  เนื่องจากประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปน็หลัก 
 7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
  7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

 ต าบลหนองอิเฒ่ามีจ านวน  11  หมู่บ้าน  มีครัวเรือนทั้งหมด  1,323  ครัวเรือน  ประชากรส่วน 
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ  32  ตารางกิโลเมตร  หรือ  21,120  ไร่   
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  7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
  ต าบลหนองอิเฒ่ามีพ้ืนที่ท าน าข้าวในเขตชลประทาน  1,079  ไร่  นอกเขตชลประทาน  13,046  ไร่  
ท าสวน  47  ไร่  ไม้ดอกไม้ประดับ  3  ไร่  อ่ืน ๆ  20  ไร่ 
  7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  มีคลองชลประทาน  จ านวน  1  แห่ง  เพ่ือใช้ในการท าเกษตรกรรม 
  7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้  (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค) 
  ประกอบไปด้วย  ระบบประปาหมู่บ้าน  9  แห่ง   
 8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
  8.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนต าบลหนองอิเฒ่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   
  8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
  มีการจัดงานประเพณีต่าง ๆ  เช่น  งานประเพณีวันสงกรานต์  บุญบั้งไฟ  ลอยกระทง  กีฬาเยาวชน
และประชาชน  การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
 
  8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลหนองอิเฒ่า  ได้แก ่ การจัดสานจากไม้ไผ่  หมอนขิด  ฯลฯ  ภาษาถ่ินที่
ใช้คือ  ภาษาอีสาน   
  8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ส่วนมากจะเป็นสินค้าที่เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  ผ้าไหม  หมอนขิด  ฯลฯ 
 9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  9.1  น้ า 
  แหล่งน้ าตามธรรมชาติ   
  -  ล าห้วย  2  แห่ง  คือ  ห้วยปลาหลด  และห้วยวังไทร 
  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  -  บ่อน้ าตื้น  12  แห่ง 
      -  บ่อบาดาล  21  แห่ง 

   -  คลองชลประทาน   1  แห่ง 
 -  ระบบประปา    9  แห่ง  

  9.2  ป่าไม้ 
 ลักษณะป่าไม้ของต าบลหนองอิเฒ่า  มีพ้ืนที่เป็นป่าไม้ชุมชน  จ านวน  3  แห่ง  ได้แก่   

ป่าโคกบักบาก  ป่าโคกหัวภูดิน  และโคกหนองคู 
  9.3  ภูเขา 
   ไม่มีภูเขาในเขตต าบลหนองอิเฒ่า 
  9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในต าบลหนองอิเฒ่ามีคุณภาพที่ดี  เนื่องจากได้รับสนับสนุนและ
ความร่วมมือในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติจากประชาชนในพื้นท่ี  คุณภาพของดินมีความอุดมสมบูรณ์เห็นได้จาก
การเพาะปลูกข้าวและพืชผัก  ผลไม้ชนิดอ่ืน ๆ  ที่สามารถน ามาจ าหน่าย  น้ ามีปริมาณมีเพียงพอในการท าเกษตรกรรม 
 10.  อ่ืน ๆ  (ถ้ามีระบุด้วย) 

 - 
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ส่วนที ่ 2 

สรุปผลพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2557-2560) 
 
1.  สรุปผลการด าเนินงาน ตามงบประมาณที่ได้รับ  
และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ     
     พ.ศ.  2557-2560 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 ตั้งประมาณการรายรับไว้  จ านวน    21,860,000       บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้  จ านวน    21,860,000       บาท 
 รายรับจริง   จ านวน    20,454,511.81  บาท 
 รายจ่ายจริง   จ านวน    20,363,732.67  บาท 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ตั้งประมาณการรายรับไว้  จ านวน    23,300,000        บาท 

 ประมาณการรายจ่ายไว้  จ านวน    23,300,000        บาท 
 รายรับจริง   จ านวน   20,880,340.14   บาท   
 รายจ่ายจริง   จ านวน    20,870,168.32   บาท    

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ตั้งประมาณการรายรับไว้  จ านวน    24,420,000        บาท 

 ประมาณการรายจ่ายไว้  จ านวน    24,420,000        บาท    
 รายรับจริง           จ านวน   20,514,356.75   บาท 
 รายจ่ายจริง   จ านวน   19,977,597.94    บาท 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตั้งประมาณการรายรับไว้  จ านวน   32,325,000      บาท 

 ประมาณการรายจ่ายไว้  จ านวน   32,325,000         บาท 
 รายรับจริง   จ านวน  -      บาท 
 รายจ่ายจริง   จ านวน  -      บาท  
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ผลด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 
โครงการที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

1. ถมดินลูกรังน าทางเข้าต าบลหนองอิเฒ่า  งบประมาณ  9,400  บาท 
2. ถมดินลูกรัง  บ้านค ามะยาง  หมู่ที ่ 7  งบประมาณ  25,000  บาท 
3. ซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ า  บ้านดอนกลอย  หมู่ที ่ 6  งบประมาณ  10,100  บาท 
4. ปรับปรุงถนนการเกษตรบ้านดงน้อย  หมู่ที ่ 4  งบประมาณ  67,600  บาท 
5. ปรับปรุงศาลาประชาคม  บ้านดงน้อย  หมู่ที ่ 5  งบประมาณ  52,700  บาท 
6. ปรับปรุงถนนการเกษตร  บ้านดงน้อย  หมู่ที ่ 4  งบประมาณ  86,300  บาท 
7. ก่อสร้างถนน  คสล.  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 9  งบประมาณ  94,800  บาท 
8. ขยายไหล่ทาง  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 2  งบประมาณ  67,800  บาท 
9. ซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที ่ 8  งบประมาณ  10,000  บาท 
10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดงน้อย  หมู่ที ่ 5  งบประมาณ  95,400  บาท 
11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที ่ 8  งบประมาณ  95,900  บาท 
12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหลักด่าน  หมู่ที ่ 11  งบประมาณ  94,800  บาท  (ซอยข้างวัด) 
13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านป่าหญ้าคา  หมู่ที ่ 10  งบประมาณ  94,800  บาท 
14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหลักด่าน  หมู่ที ่ 11  งบประมาณ  94,800  บาท  (ซอยข้างโรงเรียน) 
15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหลักด่าน  หมู่ที ่ 11  งบประมาณ  56,700  บาท 
16. ก่อสร้างเสาไม้เนื้อแข็งรับป้ายชื่อบ้านดงน้อย  หมู่ที ่4,5 บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที ่8 งบประมาณ  28,000  บาท 
17. ก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านค ามะยาง  หมู่ที ่ 7  งบประมาณ  94,800  บาท 
18. ก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 9  งบประมาณ  56,700  บาท 
19. ก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านค ามะยาง  หมู่ที ่ 7  งบประมาณ  71,300  บาท 
20. ก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอนกลอย  หมู่ที ่ 6  งบประมาณ  73,500  บาท 
21. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับแต่งให้เรียบ  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 9  งบประมาณ  7,800  บาท 
22. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับแต่งให้เรียบ  บ้านป่าหญ้าคา  หมู่ที ่ 10  งบประมาณ  50,000  บาท 
23. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับแต่งให้เรียบ  บ้านหลักด่าน  หมู่ที ่ 11  งบประมาณ  50,000  บาท 
24. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับแต่งให้เรียบ  บ้านดอนกลอย  หมู่ที ่ 6  งบประมาณ  19,000  บาท 
25. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินลูกรังพร้อมปรับแต่งให้เรียบ  บ้านหลักด่าน  หมู่ที ่11  งบประมาณ  7,700  บาท 
26. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินลูกรังพร้อมปรับแต่งให้เรียบ  บ้านค ามะยาง  หมู่ที ่ 7  งบประมาณ  7,700  บาท 
27. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินลูกรังพร้อมปรับแต่งให้เรียบ  บ้านหนองอิเฒ่า หมู่ที ่9 งบประมาณ 11,500  บาท 
28. ซ่อมแซมพ้ืนที่  คสล.โรงจอดรถ  อบต.หนองอิเฒ่าหนองอิเฒ่า  งบประมาณ  33,000  บาท 
29. ซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านดงน้อย  หมู่ที ่ 5  งบประมาณ  23,800  บาท 
30. ซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านค ามะยาง  หมู่ที ่ 7  งบประมาณ  23,000  บาท 
31. ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร  บ้านโนนชาด  หมูที ่ 3  งบประมาณ  11,000  บาท 
32. ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  บ้านค ามะยาง  หมู่ที ่ 7  งบประมาณ  15,400  บาท 
33. ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  บ้านดอนกลอย  หมู่ที ่ 6  งบประมาณ  11,500  บาท 
34. ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 9  งบประมาณ  12,000  บาท 
35. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินลูกรัง  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 9  งบประมาณ  3,800  บาท 
36. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินลูกรัง  บ้านดอนกอลย  หมู่ที ่ 6  งบประมาณ  7,700  บาท 
37. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินลูกรัง  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 2  งบประมาณ  7,700  บาท 
38. ซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 1  งบประมาณ  11,500  บาท 

โครงการที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการบุญคูณลานประจ าปี  บุญกุ้มข้าวใหญ่  ของอ าเภอยางตลาด  งบประมาณ  

15,000  บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ  20,000  บาท   
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โครงการที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
1. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้  งบประมาณ  92,900  บาท 
2. ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ  25,000  บาท   

โครงการที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อย  งบประมาณ  250,000  บาท 
โครงการที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 

1. จัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ  354,245.50  บาท 
2. จัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ให้โรงเรียนสังกัด  สพฐ.  งบประมาณ  704,762.10  บาท 
3. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ  239,590  บาท 
4. ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโนนตาล  งบประมาณ  76,500  บาท 
5. ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลอย  งบประมาณ  91,800  บาท 
6. ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโนนทัน  งบประมาณ  79,900  บาท 
7. ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย  งบประมาณ  74,800  บาท 

โครงการที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ก่อสร้างคันดินชะลอน้ า  งบประมาณ  40,000  บาท 
2. ซ่อมแซมปรับปรุงท่อน้ าทิ้งระบบประปาบ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 1,2,9  งบประมาณ  10,000  บาท 
3. ก่อสร้างร่องระบายน้ า  คสล.  บ้านดอนกลอย  หมู่ที ่ 6  งบประมาณ  8,100  บาท 
4. ก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  บ้านค ามะยาง  หมู่ที ่ 7  งบประมาณ  17,700  บาท 
5. ซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ า  คสล.  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 2  งบประมาณ  6,000  บาท 
6. ก่อสร้างร่องระบายน้ า  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 1  งบประมาณ  93,700  บาท 
7. ก่อสร้างร่องระบายน้ า  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 9  งบประมาณ  33,500  บาท 
8. ซ่อมแซมทางระบายน้ า  บ้านดงน้อย  หมู่ที ่ 4  งบประมาณ  76,200  บาท 
9. ซ่อมแซมท่อระบายน้ า  บ้านดงน้อย  หมู่ที ่ 5  งบประมาณ  15,700  บาท 
10. ปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ า  บ้านดงน้อย  หมู่ที ่ 4  งบประมาณ  15,500  บาท 
11. ก่อสร้างร่องระบายน้ า  คสล.  บ้านดอนกลอย  หมู่ที ่ 6  งบประมาณ  77,500  บาท 
12. ซ่อมแซมทางระบายน้ า  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที ่ 8  งบประมาณ  24,000  บาท 

โครงการที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

1. ซื้อจอคอมพิวเตอร์  (ส านักปลัด)  งบประมาณ  5,100  บาท 
2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค  (ส านักปลัด)  งบประมาณ  15,000  บาท 
3. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  (ส านักปลัด)  งบประมาณ  15,000  บาท 
4. จัดซื้อคอมพิวเตอร์  (ส่วนโยธา)  งบประมาณ  14,000  บาท 
5. จดัซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุคและเครื่องปริ้นเตอร์  งบประมาณ  19,200  บาท 

ผลด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 
โครงการที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

1. ถมดินอาคารหอประชุม  อบต.  งบประมาณ  48,960  บาท 
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนชาด  หมู่ที ่ 3  งบประมาณ  68,000  บาท 
3. เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารหอประชุม  อบต.หนองอิเฒ่า  งบประมาณ  94,146  บาท 
4. ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 1  งบประมาณ  60,600  บาท 
5. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านค ามะยาง  หมู่ที ่ 7  งบประมาณ  50,000  บาท 
6. ลงหินลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบ  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 1  งบประมาณ  37,100  บาท 
7. ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในต าบลหนองอิเฒ่า  งบประมาณ  10,765  บาท 
8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดงน้อย  หมู่ที ่ 5  งบประมาณ  47,925  บาท 
9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านป่าหญ้าคา  หมู่ที ่ 10  งบประมาณ  78,000  บาท 
10. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 1  งบประมาณ  32,000  บาท 
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11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 9  งบประมาณ  63,500  บาท 
12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที ่ 8  งบประมาณ  63,000  บาท 
13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอนกลอย  หมู่ที ่ 6  งบประมาณ  64,000  บาท 
14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหลักด่าน  หมู่ที ่ 11  งบประมาณ  65,000  บาท 

โครงการที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
1. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี  งบประมาณ  20,000  บาท   
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ  20,000  บาท   

โครงการที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
1. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้  งบประมาณ  92,699.50  บาท 
2. ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ  20,000  บาท   
3. สนับสนุนโครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  งบประมาณ  57,600  บาท 
4. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)  งบประมาณ  165,000  บาท 
5. ศึกษาดูงานกลุ่ม  อสม.  งบประมาณ  40,000  บาท 

โครงการที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อย  งบประมาณ  248,200  บาท 
2. ค่าวัสดุอ่ืน  (ไฟไซเรน)  งบประมาณ  2,800  บาท 
3. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  อปพร.  งบประมาณ  37,200  บาท 
4. ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  งบประมาณ  14,000  บาท 

โครงการที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
1. จัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ  274,104.59  บาท 
2. จัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ให้โรงเรียนสังกัด  สพฐ.  งบประมาณ  513,773.93  บาท 
3. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ  725,936  บาท 
4. ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์  งบประมาณ  50,000  บาท 
5. ประเพณีบุญบั้งไฟ  งบประมาณ  100,000  บาท 
6. ประเพณีเข้าพรรษา  งบประมาณ  19,000  บาท 
7. ประเพณีลอยกระทง  งบประมาณ  80,000  บาท 
8. ประเพณีบุญมหาชาติ  งบประมาณ  19,000  บาท 
9. จัดซื้อวัสดุกีฬา  งบประมาณ  45,000  บาท 
10. การจัดการแข่งขันกีฬาสี่เส้า  งบประมาณ  70,000  บาท   
11. การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์  งบประมาณ  20,000  บาท   
12. การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต าบล  งบประมาณ  85,000  บาท 
13. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการบุญคูณลาน  งบประมาณ  25,000  บาท   
14. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอยางตลาด  ตามโครงการจัดงานประเพณีบุคูณลาน  งบประมาณ  20,000  

บาท 
15. จัดงานวันวิสาขบูชา  งบประมาณ  24,000  บาท   

โครงการที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที ่ 6  ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ค่าก่อสร้างทางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอนกลอย  หมู่ที ่ 6  งบประมาณ  12,390  บาท 
2. โครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ  งบประมาณ  12,300  บาท   
3. ค่าซ่อมแซมร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 1  งบประมาณ  7,400  บาท 

โครงการที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

1. ค่าจัดซื้อโพเดียมไม ้ งบประมาณ  16,000  บาท 
2. จัดซื้อกล้องดิจิตอล  งบประมาณ  10,000  บาท 
3. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์  งบประมาณ  5,500  บาท 
4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  งบประมาณ  15,000  บาท 
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5. ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี  ระดับ  3  งบประมาณ  5,600  บาท 
6. จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์  งบประมาณ  1,992,500  บาท 
7. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  (ส านักปลัด)  งบประมาณ  5,000  บาท 
8. จัดซื้อเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า  งบประมาณ  32,000  บาท 
9. จัดซื้อเครื่องตบดิน  งบประมาณ  19,000  บาท 
10. จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก  งบประมาณ  5,000  บาท 
11. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  (ส่วนการคลัง)  งบประมาณ  10,000  บาท 
12. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  (ส่วนโยธา)  งบประมาณ  5,000  บาท 
13. จัดซื้อโต๊ะขาพับ  งบประมาณ  12,300  บาท 
14. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  งบประมาณ  4,200  บาท 
15. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอยางตลาด  ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี  งบประมาณ  10,000  บาท   
16. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอยางตลาด  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  งบประมาณ  15,000  บาท   
17. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  งบประมาณ  250,000  บาท 
18. โครงการประชาคมต าบลและการจัดท าแผนชุมชน  งบประมาณ  20,000  บาท   

 
 
 

 
 

ผลด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 
โครงการที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

1. ก่อสร้างบ่อพักน้ าและวางท่อ  PVC  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  1,2,9  งบประมาณ  460,000  บาท 
2. เชื่อมต่อระบบประปาใหม่เข้ากับระบบประปาเก่า  บ้านค ามะยาง  หมู่ที่  7  งบประมาณ  30,000  บาท 
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดงน้อย  หมู่ที่ 4  งบประมาณ  90,000  บาท 
4. ขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านดงน้อย  หมู่ที่  5  งบประมาณ  150,000  บาท 
5. ซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านดงน้อย  หมู่ที่  5  งบประมาณ  30,000  บาท 
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงน้อย  หมู่ที่  4  งบประมาณ  84,100  บาท 
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  1  งบประมาณ  96,000  บาท 
8. ก่อสร้างบ ารุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณแยกทางหลวงหมายเลข  213  - บ้านดอนกลอย 

งบประมาณ  1,725,000  บาท 
โครงการที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

1. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี  งบประมาณ  30,000  บาท   
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ  20,000  บาท   

โครงการที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
1. ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ  20,000  บาท   
2. สนับสนุนโครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  งบประมาณ  30,000  บาท 
3. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)  งบประมาณ  89,819  บาท 
4. ศึกษาดูงานกลุ่ม  อสม.  งบประมาณ  40,000  บาท 
5. ค่าก่อสร้างทางลาดผู้พิการ  งบประมาณ  16,400  บาท 
6. ค่าซ่อมแซมบ้านพายุพัดบ้าน  งบประมาณ  296,000  บาท 
7. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณ  5,029,900  บาท 
8. เบี้ยยังชีพคนพิการ  งบประมาณ  1,016,800  บาท 
9. ต่อเติมทางลาดส าหรับผู้พิการ  งบประมาณ  16,400  บาท 

โครงการที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อย  งบประมาณ  200,000  บาท 
2. ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  งบประมาณ  10,000  บาท 
3. ค่าจัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะเพ่ือตรวจหาสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ  จ านวน  19,250  บาท 

โครงการที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ  572,800  บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน  งบประมาณ  1,262,000  บาท 
3. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  งบประมาณ  765,973.26  บาท 
4. ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา  งบประมาณ  214,200  บาท 
5. ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์  งบประมาณ  50,000  บาท 
6. ประเพณีบุญบั้งไฟ  งบประมาณ  150,000  บาท 
7. ประเพณีเข้าพรรษา  งบประมาณ  19,000  บาท 
8. ประเพณีลอยกระทง  งบประมาณ  80,000  บาท 
9. ประเพณีบุญมหาชาติ  งบประมาณ  19,000  บาท 
10. จัดซื้อวัสดุกีฬา  งบประมาณ  21,220  บาท 
11. การจัดการแข่งขันกีฬาสี่เส้า  งบประมาณ  20,000  บาท   
12. การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์  งบประมาณ  20,000  บาท   
13. การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต าบล  งบประมาณ  85,000  บาท 
14. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการบุญคูณลาน  งบประมาณ  25,000  บาท   
15. อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอยางตลาด  ตามโครงการจัดงานประเพณีบุคูณลาน  งบประมาณ  20,000  

บาท 
โครงการที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ค่าวางท่อระบายน้ า  บ้านโนนชาด  หมู่ที ่ 3  งบประมาณ  13,000  บาท 
2. โครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ  งบประมาณ  30,000  บาท   
3. ค่าซ่อมแซมทางระบายน้ า  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 9  งบประมาณ  74,000  บาท 
4. ค่าซ่อมแซมโคกหัวภูดิน  งบประมาณ  3,900  บาท 
5. ค่าขุดลอกคลองส่งน้ า  บ้านหนองอิเฒ่า  งบประมาณ  10,000  บาท 
6. ขุดลอกหนองเกลือ  งบประมาณ  500,000  บาท 
7. ขุดลอกวนอุทยานวังไทร  งบประมาณ  144,000  บาท 
8. ปรับปรุงทางระบายน้ า  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  9  งบประมาณ  9,700  บาท 

โครงการที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

1. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอยางตลาด  ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี  งบประมาณ  10,000  บาท   
2. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอยางตลาด  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  งบประมาณ  15,000  บาท 
3. จ้างเหมาต่ออายุโดเมนเนมและเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์  งบประมาณ  7,200  บาท 
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่  งบประมาณ  40,000  บาท 
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาสัญจร ประชาคมต าบล การจัดท าแผนชุมชน  งบประมาณ  20,000  บาท 
6. เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  งบประมาณ  100,000  บาท 
7. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  งบประมาณ  127,217 
8. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  งบประมาณ  191,481  บาท 
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2.  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557-2560 
 2.1  ผลที่ได้รับหรือผลส าคัญ 
     ประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองอิเฒ่าได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสถานะทางการเงิน
การคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ดังนี้ 
     1.  การก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซ่อมแซมถนนลาดยาง  ซ่อมแซมถนนลูกรัง  เป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อยในการสัญจรไปมาของประชาชน 
     2.  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนโดยการปรับปรุงระบบการผลิตน้ าประปาให้มี
ความสะอาดและได้มาตรฐาน 
     3.  การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลเพ่ือเพ่ิมความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
     4.  การส่งเสริมการฝึกอาชีพ  พัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ  ให้กับประชาชน  เพ่ือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 2.2  ผลกระทบ 
     ประชาชนต าบลหนองอิเฒ่าไม่ได้รับผลกระทบจากการจัดท าโครงการและบริการสาธารณะ  เนื่องจาก
ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก   

3.  สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557-
2560 

    โดยภาพรวมแล้วการจัดท าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาต าบลสามารถน ามาปฏิบัติและจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้น้อย  เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ  เช่น  โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ  การแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ า   

    แนวทางการแก้ปัญหา  คือ  การจัดท าโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไปต้องค านึงถึงสถานะการเงินการคลัง
ของทางองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท าประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับประโยชน์  
ผลกระทบของโครงการ  และความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีใช้ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที ่ 3 
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ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี   

วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว3ด้วยพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน”  ทั้งนี้  วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่  การมีเอกราช  อธิปไตย  และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ  การ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมัน่คงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน  ด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระ
ของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ   
ยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์  “ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน”  ที่ต้องการให้ประเทศมีขีดความสามารถ  ใน

การแข่งขัน  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี  กินดี  สังคมมีความมั่นคง  เสมอภาคและเป็นธรรม  ประกอบด้วย  5  
ยุทธศาสตร์  ได้แก่  (1)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  (2)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (3)  
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (4)  ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโต  บนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  (5)  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
ความมั่นคงเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาในทุกมิติ  โดยเฉพาะการเจริญเติบโตและ  ความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ  ความเชื่อมั่นกับน าน าชาติทั้งด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว  และความสงบสุข  ของสังคมโดยรวม  
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ดังนั้น  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ  ลด/ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  และสร้าง
ความเชื่อในในอาเซียนและประชาคมโลก  มีกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ  ดังนี้   

(1)  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี  และธ ารงรักษาสถาบันชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์   

(2)  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ  ขจัดคอร์รัปชั่น  สร้างความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ า  กระจาย
อ านาจ  และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม   

(3)  ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติสุขและ
แนวทางสันติวิธี  ขจัดความขัดแย้ง  ลดความรุนแรง  ตามแนวทาง  “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา”   

(4)  บริหารจัดการชายแดน  โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความมั่นคง  ร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน  พัฒนาพ้ืนที่ชายแดน  พ้ืนที่ศักยภาพตรวจคนเข้าเมือง  เสริมสร้างความสัมพันธ์  ด้านวัฒนธรรมเร่งรัดจัด
ทาหลักเขตแดน  แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน  การลักลอบเข้าเมือง   

(5)  พัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามข้ามชาติ  ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย  และเสริมสร้างความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซ
เบอร์   

(6)  พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพกองทัพ  ปรับโครงสร้างก าลังและยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม  พัฒนาระบบงาน
ข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ  พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน   

(7)  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล  รวมทั้งเสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน   

(8)  ปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน  ก าหนด/ปรับแก้กฎหมาย
ให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน  และให้ความส าคัญกับการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ  และต่อเนื่อง   

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (Growth  &  Competitiveness)   
เพ่ือให้ไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง  จ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ  (GDP)  อยู่ที่ร้อยละ  5.0-6.0  ต่อปี  ในอีก  15  ปี  และรายได้ต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น  12,400  ดอลลาร์  
สรอ.  ต่อปี  ดังนั้น  ประเทศต้องมีแนวทางในการด าเนินงานที่ส าคัญ  ดังนี้   

(1)  สมรรถนะทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ  อาทิ  เศรษฐกิจโลก  ยังฟ้ืนตัว
ล่าช้า  การเปลี่ยนแปลงทางการเงินในตลาดโลก  และการเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงาน  เป็นต้น  ดังนั้นจึงต้องสร้าง
ความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐานและการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสม  ดังนี้   

(1.1)  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น  โดยด าเนินนโยบาย  การคลังและการเงินให้มี
ความสอดคล้องกัน  รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน  และสร้างความเชื่อมั่นใน
ต่างประเทศโดยการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง 

(1.2)  ส่งเสริมการค้าและการลงทุน  ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่   

(2)  พัฒนาภาคการผลิตและบริการ  ประเทศไทยมีฐานการผลิตที่หลากหลายที่ยังสามารถพัฒนาคุณภาพ
ให้เป็นก าลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญได้  แตย่ังต้องเผชิญกับปัญหา  ซึ่งต้องเร่งด าเนินการแก้ไข  ดังนี้   

(2.1)  เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  โดยฟื้นฟูดูแลรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
ควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล  และให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์  ทั้งดินและที่ดิน  แหล่งน้ า  และความหลากหลาย  ทางชีวภาพ  แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนที่ดินท ากินและจัดทาพระราชบัญญัติคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรม  เพ่ือให้เป็นฐานการผลิตการเกษตรที่
มั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร   

(2.2)  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร  โดย  อาศัยองค์ความรู้  ทางวิชาการเกษตร  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือเพ่ิมความแม่นยาของระบบจัดการการผลิตและการตลาด  ทาการเกษตรเป็นแปลงใหญ่
มากขึ้นและเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมใหม่  ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตการเกษตรโดยวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์  และเทคโนโลยีการ
ผลิตให้ได้ผลผลิตสูงและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก  สร้างระบบเตือนภัยการเกษตร  
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พัฒนากระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ  มาตรฐานและปลอดภัย  ทั้งมาตรฐานภายในประเทศและมาตรฐานอาเซียนและ
ยอมรับในระดับสากล  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

(2.3)  ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเกื้อกูลกับ
ระบบนิเวศมากข้ึน  เช่น  เกษตรที่ปลอดภัย  เกษตรทฤษฎีใหม่  วนเกษตร  เกษตรผสมผสาน  เกษตรอินทรีย์  และ
เกษตรธรรมชาติ  เป็นต้น  พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นกลไกการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกและ
ชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรกรรมและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตร  บริหารจัดการ
เชิงธุรกิจตลอดห่วงโซ่การผลิตให้เกษตรกรมีการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการมากขึ้น  มีการทาการเกษตรแบบพันธ
สัญญาที่เป็นธรรมแทนการผลิตแบบอิสระที่มีความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตร   

(2.4)  พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกท่ีมีศักยภาพสูง  โดยจะผลักดันไทยเป็นฐาน
การผลิตและการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วน  พร้อมทั้งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการยกระดับมาตรฐานและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เฉพาะ  พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ  และบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิต  ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการไทย  นอกจากนี้  จะพัฒนาไทยให้เป็นฐานการผลิต  พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือผลิตสินค้าท่ีมีความละเอียด
สูง  และการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญ  พร้อมทั้งมีตราสินค้าเป็นของไทยและเป็นที่รู้จักใน
เอเชีย   

(2.5)  การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  โดยพัฒนากลุ่มเมืองท่องเที่ยว  และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
ท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ  รวมทั้งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  โดยจะให้
ความส าคัญกับการตลาด  การดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว  
สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัย  และพัฒนาท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม  เชื่อมโยงสินค้า  OTOP  กับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา   

(2.6)  ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  พัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน  
เพ่ือสร้างรายได้  แล้วน าไปยกระดับคุณภาพบริการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ  โดยการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านบริการด้านสุขภาพ  (Health  Services)  โดยเฉพาะ  ในโรงพยาบาลเอกชนที่มีความ
พร้อม  และส่งเสริมและพัฒนาสถานบริการสุขภาพ  (Wellness  Health)  เช่น  สปา  และนวดแผนไทย  เป็นต้น  
ในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานและ
ส่งเสริมการตลาดในเชิงรุก  ตลอดจนพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา  วิชาการ  และงานวิจัยด้านการแพทย์ของ
ภูมิภาค   

(3)  พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  ผลจากการวิเคราะห์ของทั้ง  World  Economic  Forum  
(WEF)  และ  International  Institute  for  Management  Development  (IMD)  พบว่าศักยภาพของ
ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับต่างประเทศยังไม่สูงจึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการทั้ง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  และวิสาหกิจชุมชน  โดยมีแนวทาง
ในการด าเนินการทีส่ าคัญ  ดังนี้   

(3.1)  พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทยในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ให้มี
จุดเด่น  และสามารถต่อยอดด้วยความคิดและนวัตกรรม  รวมทั้งสร้างความได้เปรียบจากความหลากหลายและ
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด  ไลฟ์สไตล์  และก้าวทันต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น  ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษา
เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย  
เพ่ือสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ  และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการสร้าง
เครื่องหมายการค้าของตนเอง  และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก   

(3.2)  พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยสู่สากล  (SMEs)  ให้มีการรวมกลุ่ม  คลัสเตอร์ที่เข้มแข็งเพ่ือ
เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ  และเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน  อาทิ  พัฒนาและยกระดับผู้รับช่วงผลิต  และพัฒนาผลิตภัณฑ์  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า  เป็นต้น  รวมทั้งส่งเสริมให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่  ด้วยการก าหนดธุรกิจที่มีศักยภาพและ
เชื่อมเครือข่ายธุรกิจในแต่ละพ้ืนที่  เพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  ตลอดจน
สนับสนุน  SMEs  ที่มีศักยภาพขยายการลงทุนไปในต่างประเทศ   

(3.3)  ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)  ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล  เป็นช่องทาง
ในการสร้างงาน  สร้างรายได้ให้กับชุมชน  โดยจะปรับเปลี่ยนแนวทางพัฒนาจาก  พัฒนาน าตลาด  มาเป็น  ตลาดน า
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พัฒนา  โดยมีแนวทางพัฒนาทีส่ าคัญคือ  หนึ่ง  การส่งเสริม  OTOP  ตามกลุ่ม  (Segment)  ได้แก่  กลุ่มดาวเด่น  สู่
สากล  จะให้ความส าคัญกับพัฒนามาตรฐานสู่สากลและการสร้างแบรนด์  กลุ่มเอกลักษณ ์ เน้นเสริมสร้างจุดเด่นและ
ความต่างที่ตรงใจลูกค้าและสร้างแบรนด์  และกลุ่มพัฒนาเข้าสู่ตลาดแข่งขันเน้นการเพิ่มผลผลิต  ยกระดับมาตรฐาน
และขยายตลาด  กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มปรับตัว  เข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตจะเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และทักษะ  ตลอดจนขยาย
ตลาดและค้นหาความเก่ง  สอง  การเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการ  OTOP  ด้วยการปรับโครงสร้าง
คณะกรรมการอานวยการหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติให้สอดคล้องกับการส่งเสริมตามกลุ่มและทบทวน
หลักเกณฑ์การประเมินระดับผลิตภัณฑ์และการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์  OTOP  รวมทั้งตั้งศูนย์กลางสนับสนุน  
OTOP   

3.4)  พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และกลุ่มประชาชน/
เกษตรกรในชุมชน  ให้เป็นฐานรากส าคัญในพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งให้สามารถพ่ึงพาตนเอง  โดยในส่วน
ของพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  จะเน้นพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์  สร้างเครือข่ายตลาด  จัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชน  
ส่งเสริมการเรียนรู้ในการประกอบวิสาหกิจชุมชน  และเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าทีร่ัฐเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  ส าหรับพัฒนาสหกรณ์จะให้ความส าคัญกับเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงระบบการผลิตกับ
ตลาด  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชุมชน  รวมทั้ง
พัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนนอกระบบการศึกษา 

(4)  พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  โดย   
(4.1)  เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่  กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและความเจริญ

สู่ภูมิภาค  สร้างความม่ันคงในพื้นที่ชายแดน  เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในด้านการผลิตร่วมและช่องทาง
การตลาดร่วมกัน   

(4.2)  พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  (ESB)  พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง  มี
บริการทันสมัย  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน   

(4.3)  พ้ืนที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ  พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  และน่าอยู่  ใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างประหยัด  จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม  รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอนาคต  มี
ระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ  บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขีด
ความสามารถสูง   

(5)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  โดย   
(5.1)  ด้านการขนส่ง  ให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุน

ต่ า  รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของ
ภูมิภาคทั่วประเทศ  และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง  และอุตสาหกรรมซ่อม
บ ารุงอากาศยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน  เพ่ือสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ   

(5.2)  ด้านความมั่นคงทางพลังงาน  พัฒนาให้มีความม่ันคงในราคาที่เหมาะสมโดยกระจายประเภทของเชื้อเพลิง  
ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพ้ืนที่  อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงาน  
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและน าไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ  รวมทั้งเชื่อมโยง
แหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน  เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางซื้อขายพลังงานในภูมิภาค   

(5.3)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ICT  ที่เป็นอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  และเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล  เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม  ICT  และใช้  ICT  ในการสร้างนวัตกรรมการบริการภาครัฐ
แบบบูรณาการ  ประยุกต์  ICT  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต  การศึกษา  และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   

(5.4)  การวิจัยและพัฒนา  มีเป้าหมายที่เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ  3  โดยมี
สัดส่วนรัฐต่อเอกชน  20:80  โดยบูรณาการงานวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัยหลักของประเทศ  และสนับสนุนวิจัยที่มุ่ง
เป้าตอบสนองความต้องการในพัฒนาประเทศ  อาทิ  ข้าว  มันส าปะหลัง  ยางพารา  โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
อาหารแปรรูป  และสุขภาพและชีวเวชศาสตร์  อากาศยาน  และผลิตภัณฑ์ไบโอเบส  รวมทั้งงานวิจัยเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรม  นอกจากนี้  จะเพ่ิมจ านวนบุคคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น  70  คนต่อประชากร  10,000  คน  เช่น  
พัฒนานักวิจัยและสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในภาคการผลิตและบริการ  เป็นต้น 

(6)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  โดย   
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(6.1)  สร้างความเป็นหุ้นส่วนพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค  ภูมิภาค  และน าน าประเทศทั้งในระดับทวิ
ภาค ี และพหุภาคี  และต่อยอดความร่วมมือกับประเทศยุทธศาสตร์/มีศักยภาพและประเทศในอนุภูมิภาค  เพ่ือ
ส่งเสริมความมั่นคง  ในอนุภูมิภาค  ภูมิภาคและในระดับโลก  และ  ความเจริญก้าวน าและลดความเหลื่อมล้ าอย่าง
ยั่งยืนร่วมกันในทุกมิติ   

(6.2)  ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  การให้บริการทางการศึกษา  การให้บริการ
ด้านการเงิน  การให้บริการด้านสุขภาพ  การให้บริการด้านโลจิสติกส์  และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  รวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย   

(6.3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทยใน
ต่างประเทศ   

(6.4)  ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  ด้านอาหาร  ด้าน
สิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั้งการป้องกันภัยในทุกรูปแบบ   

(6.5)  ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่มอ านาจต่างๆ  และ
แก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค  โดยการด ารงความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศและองค์กร
ระหว่างประเทศท้ังในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งส่งเสริมการขยายความร่วมมือระหว่างอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคกับประเทศนอกภูมิภาคบนหลักของการรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอ านาจต่าง ๆ   

(6.6)  เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดันพัฒนาในอนุภูมิภาค
และภูมิภาค  รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ  และให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการเงินและทางเทคนิคกับ
ประเทศก าลังพัฒนาในพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและพัฒนาทุนมนุษย์   

(6.7)  สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า  ทั้งในระดับทวิภาคี  ภูมิภาค  และพหุภาคี  และส่งเสริมการค้ากับ 
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน  (Intra-Regional  Trade)  มากขึ้น  เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดท่าทีเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงที่ผลบังคับใช้แล้ว  
ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน  รวมทั้งวางแนวทางป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น   

(6.8)  สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศและให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศและผลประโยชน์ที่
มีต่อพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ  และสาธารณชนไทย  รวมทั้งด าเนินการเชิงรุกในการสร้างความเข้าใจ  ความ
เชื่อมั่น  และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ  และด้านอ่ืน ๆ  ของประเทศไทย   

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (Inclusive  Growth)   
เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  โดยมีเป้าหมายที่
จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีความม่ันคงท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม  และมีพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ในสังคมสูงวัย  โดยมีแนวทางในการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ  ดังนี้   

(1)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อพัฒนาคน  โดยเสริมสร้างศักยภาพและบทบาท
หน้าทีข่องสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ  วางรากฐานจริยธรรม  คุณธรรมของสมาชิกในครอบครัว  การสร้างความ
อบอุ่นและความม่ันคงให้ครอบครัว  และการสร้างความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว   

(2)  พัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยช่วงวยัเด็ก  ตั้งแต่แรกเกิด
ให้มพัีฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน  วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้  ทักษะชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้
บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับ
ประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์  มีรายได้ในการด ารงชีวิต  มีการสร้าง
เสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ  ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจก
บุคคล  ครอบครัว  และระบบบริการสุขภาพ   

(3)  การสร้างความมัน่คงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  โดยสร้างความมั่นคง
ทางด้านรายได้และการออม  กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงและเป็นธรรม  ทั้งในด้านบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน  และ
ฐานทรัพยากรต่างๆ  โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส  เช่น  การเข้าถึงปัจจัยการผลิต/ที่ดินท ากิน
ของเกษตรกรรายย่อย  การได้รับบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพของเด็กยากจน  และการสร้าง
หลักประกันทางรายได้ให้กับแรงงานนอกระบบที่มีรายได้น้อย  เป็นต้น  รวมทั้งการจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่
จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย  (customized  welfare)  ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่าง
กัน  โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน  (cost  sharing)   
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(4)  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้  มีคุณภาพ  เท่าเทียมและทั่วถึง  โดยการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษา  จดัโครงสร้างจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์  
(Accountability)  ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  ปรับระบบการผลิตและ
พัฒนาครูผู้สอน  พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน  รวมทั้งให้มีการปฏิรูป
ระบบการเรียนรู้  โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
 (5)  พัฒนาระบบสุขภาพ  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ  3  กองทุน  เพ่ือให้เกิดความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการ  มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  และลดความเหลื่อมล้ าในระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ  พัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพด้วยการมีและใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข  การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน   
การสนับสนุนความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในพัฒนาระบบบริการที่มีการลงทุนและใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน  การส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ  รวมทั้งการสร้าง
โอกาสในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพน าน าชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical  Service  Hub)  
ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  (Wellness  Hub)  ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  (Product  Hub)  
และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย  (Academic  Hub)  โดยน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศ  ตลอดจนส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health  in  
All  Policies)  เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน   

(6)  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  โดยเตรียมการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  อาท ิ ระบบผังเมืองและที่อยู่อาศัย  พัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่ง  การจัดการพ้ืนที่สาธารณะที่มีความปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่ายส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม   
การให้บริการทางสังคม  ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจาวันส าหรับผู้สูงอายุ   

(7)  การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม  โดยการฟ้ืนฟูบทบาทสถาบันศาสนา
ในการส่งเสริมศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรมตามหลักค าสอนทางศาสนา  การธ ารงรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามเพ่ือเป็น
ฐานรากที่เข้มแข็งในสังคมท่ามกล่ามวัฒนธรรมที่หลากหลาย  และการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green  Growth)   
เพ่ือให้ไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  และตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
(Greenhouse  Gas  :GHG)  ในภาคเศรษฐกิจ  และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ  40  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  (128  ล้าน
ไร่)  โดยมีแนวทางในการด าเนินงานที่ส าคัญ  ดังนี้   

(1)  พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ  เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก  โดยส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด  น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน  
ตลอดจนก าหนดกฎระเบียบ  และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง   

(2)  พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ  จะให้ความส าคัญกับการจัดตั้งคณะกรรมการส่วนกลางและระดับพ้ืนที่เพ่ือดูแลและประสานพัฒนาสู่เมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ  บรรจุให้เป็นแผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนที่  สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว  และปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อพัฒนา  ส าหรับพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเน้นการ
เพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อม  และพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  ซึ่งเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีหลายรูปแบบ  เช่น  เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ  เมืองเกษตรสีเขียว  เมืองคาร์บอนต่ า  เมืองยั่งยืนของ
อาเซียน  เป็นต้น   

(3)  การรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเพ่ือรักษา
สมดุลของระบบนิเวศและเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน  และวางแผนบริการจัดการน้ า  แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
อย่างบูรณาการ  อีกท้ังเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยพัฒนาองค์ความรู้
และเครื่องมือในการบริหารจัดการ  พัฒนาบุคลากรและองค์กร  และวิจัยและพัฒนา  เพ่ือรับมือ  ป้องกัน  เฝ้าระวัง
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และเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ตลอดจนสร้างความร่วมมือที่ดีในอาเซียนในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรร่วมกัน  แก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดน  และสนับสนุนการเติบโตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   

(4)  นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ลดปัญหามลพิษ  ลดการใช้ทรัพยากร  และลดภาระงบประมาณภาครัฐเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  โดยจัดให้มีภาษีสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  ภาษีการปล่อยมลพิษและภาษีเพ่ือ  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  ก าหนดค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษและภาษีผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ที่
ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนพัฒนาระบบการวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม  
และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  มีความคุ้มค่า  โปร่งใส  และเกิดความเป็นธรรมในการ
ให้บริการสาธารณะและเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางและบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก  โดยมีแนวทางในการ
ด าเนินงานทีส่ าคัญ  ดังนี้   

(1)  การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ  โดยการปรับโครงสร้างระบบราชการให้สามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เช่น  พัฒนา  e-government  
และ  e-service  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและให้บริการ  เป็นต้น  และพัฒนา  และบริหารก าลังคนภาครัฐ
เพ่ือปรับบทบาทให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีอยู่และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  เช่น  พัฒนาหลักสูตรและ
ด าเนินการฝึกอบรมต่างๆ  จัดทาร่างยุทธศาสตร์บริหารก าลังคนภาครัฐ  วิเคราะห์อัตราก าลังคนภาครัฐตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ  เป็นต้น  รวมทั้งลดปัญหาคอร์รัปชั่น  เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ  และ
สร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  เช่น  สร้างและใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน  และลดขั้นตอนในการท างาน  น าระบบ  ICT  มาใช้ใน  การด าเนินงาน  ตลอดจนปฏิรูปกฎหมายให้
ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

(2)  การบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่  ให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาของยุทธศาสตร์ประเทศ  
โดยการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ประเทศ  ยุทธศาสตร์กระทรวง  ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
และแผนพัฒนาอ าเภอ  ท้องถิ่น  ชุมชน  และหมู่บ้าน  ผ่านคณะกรรมการ  คณะท างาน  ทุกระดับ   

(3)  การบริหารจัดการข้อมูลและการบูรณาการองค์ความรู้ในภาคราชการทั้งท่ีเป็น  องค์ความรู้ใน
ประเทศและของต่างประเทศ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลและ  องค์ความรู้ภาคราชการที่
จ าเป็นแก่บุคลากรในภาคราชการ  นักลงทุน  และประชาชนทั่วไป  รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนด้วยระบบ  e-Service  โดยแบ่งเป้าหมายการด าเนินงานออกเป็น  2  ระยะ  ได้แก่  ระยะแรก  เพ่ือพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลและรวบรวมองค์ความรู้ภาคราชการ  เพ่ือสนับสนุนพัฒนาเป็น  e-Government  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่  หน่วยงานราชการ  นักลงทุน  และประชาชนทั่วไป  และในระยะต่อไป  (2557-
2561)  จะพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนด้วยระบบ  e-Service  ผ่านทาง  สื่อใหม่  (New  media)  เช่น  
Mobile  Application  e-book  และ  Social  Network  เป็นต้น 

 
1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี  12 
 วิสัยทัศน์ 
 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศ
ก าลังประสบอยู่  ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12  ยังคงความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์จากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  11  และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืน  โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาทีมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย  จากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มีความม่ันคง  
มั่งค่ัง  ยั่งยืน  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  
ของประเทศ 
 เป้าหมาย 

1.  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(1)  เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ  5.0 
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(2)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว  (GDP  Per  Capita)  และรายได้ประชาชาติต่อหัว  (GNP  Per  
Capita)  ณ  สิ้นแผนพัฒนาฯ  ฉบับที ่ 12  ในปี  2564  เพ่ิมข้ึนเป็น  317,051  บาท(9,325  ดอลลาร์  สรอ.)  และ  
301,199  บาท  (8,859  ดอลลาร์  สรอ.)  ต่อคนต่อปี 

(3)  ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ  2.5  ต่อปี 
(4)  การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ  8.0  (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ  

10.0  และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ  7.5  ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  4.0  ต่อปี) 

2.  พัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(1)  ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic  Security)  และมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(2)  การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับพัฒนาคุณภาพ 
(3)  สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อพัฒนาคน 
3.  การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1)  การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(2)  บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
4.  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1)  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

และเป็นธรรม 
(2)  ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3)  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4)  เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5)  มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
5.  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1)  การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส  เป็นธรรม  มีประสิทธิภาพ  และมีส่วนร่วม 
(2)  ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3)  มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 

แนวทางพัฒนา 
1.  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
1.1  การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ทั้งด้านการลงทุนในการ

วิจัยและพัฒนา  ด้านบุคลากรวิจัย  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และด้านการบริหารจัดการ  รวมทั้งสนับสนุนและผลักดัน
ให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

1.2  พัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และ

สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี  เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้  สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพื้นที่การผลิต  เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็น
มาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

1.3  การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการ

ด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและ
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สนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน  ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต  บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

1.4  การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและ

ต่างประเทศ  ทั้งพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ  พัฒนา
โครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยาน
หลักของประเทศ  พัฒนาท่าเรือท่ีมีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ  รวมทัง้พัฒนาและปรับปรุง
ระบบโทรคมนาคมของประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
เช่น  อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน  และอุตสาหกรรมระบบราง  เป็นต้น  เพ่ือสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

1.5  การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปร

รูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและ
ลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่
ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้างหุ้นส่วน  และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด  พิจารณา
พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า  ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม  ใช้กลไกตลาดใน
การป้องกันความเสี่ยง  ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิด
ความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก  ทางน้ า  และทางอากาศ  เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการ 
เติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้ง
การควบคุมกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับน าน า
ชาติ  รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดยสนับสนุนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของ
พ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ  วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว  ตลอดจนส่งเสริมการ
สร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่าย
คมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่ง
การถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ  และเป็นกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น  โลจิสติกส์และพลังงาน  รวมทั้งปัจจัยสนับสนุน
การลงทนุอื่นๆ  เช่น  ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นต้น  ส่งเสริมการน้ าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต  การตลาด  การบริหารจัดการการเงิน  และโลจิสติกส์  เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล  ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชย์  การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ  บริษัทการค้าระหว่างประเทศ  รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร  และกิจการเพ่ือสังคม 

2.  พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
2.1  พัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน  วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้  ทักษะชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มพัีฒนายกระดับสมรรถนะ 
ฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ 
ประสบการณ์  มีรายได้ในการด ารงชีวิต  มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพ 
และโรคเรื้อรังต่างๆ  ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล  ครอบครัว  และระบบบริการสุขภาพ 

2.2  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียมและทั่วถึง  โดย 
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(1)  ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์  (Accountability)   

(2)  ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา   

(3)พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ  ตั้งแต่กระบวนการผลิต  สรรหา  และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง  รวมทั้ง
ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน   

(4)  ปฏิรูประบบการเรียนรู้  โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้  ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด  การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

2.3  พัฒนาด้านสุขภาพ  โดยส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับการเป็น
สังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ  ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากร
ด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้
ทรัพยากร  และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพน าน าชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical  Service  Hub)  
ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness  Hub)  ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  (Product  Hub)  
และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย  (Academic  Hub)  เพ่ือน้ ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health  in  All  
Policies)  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพ
ของประชาชน 

2.4  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่
ชุมชนอ่ืน  ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

3.  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
3.1  การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน   

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้าง
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้  เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย  โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร  ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

3.2  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ระดับปัจเจก  โดย   

(1)  พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สวัสดิการสังคม  และกระบวนการยุติธรรม   

(2)  สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็น
นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่  พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการ
ร่วมกับธุรกิจเอกชน   

(3)  การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย  (Customized  Welfare)  ที่
ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน  โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน  (Cost  Sharing) 

3.3  การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกร
รายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดันพรบ.ทรัพยากรน้ าพ.ศ.  ....  และบูรณาการ
แผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็น
ธรรม  เช่น  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีมรดก  และภาษีสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 
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3.4  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้ง
การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า  เช่น  กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก  
กฎหมายที่ดิน  เป็นต้น 

 
 
 
4.  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1  การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมืองเตรียมความพร้อมรองรับความ

เป็นเมือง  ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ  และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง  รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับพัฒนา 

4.2  พัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านส่งเสริมและเร่งรัดพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า  การลงทุน  และการ
บริการ  โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green  Logistics)  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน  
และปรับปรุงกฎหมาย  กฎระเบียบ  รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า  ขนส่ง  และโลจิ
สติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

4.3  การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน  และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้ความส าคัญกับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือน
บ้าน  รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์  การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ  เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

5.  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว  ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากัด

และศักยภาพในการฟ้ืนตัว  ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้  โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้
เพ่ือการบริหารจัดการ  บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มี
ค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม  รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  จัดสรร
ที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้  กระจายการถือครองที่ดิน  จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  การ
จัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก้าวหน้าก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม  และก าหนดมาตรการป้องกันการถือ
ครองที่ดินของคนต่างชาติ  บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ  
สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ าจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่  เช่น  คณะกรรมการลุ่มน้ า  และองค์กรผู้ใช้
น้ า  คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การ
ท่องเที่ยว  การประมง  และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้
ประโยชน์  ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต  บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อ
มลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.2  การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว  ที่มี
ประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสู่  Zero  Waste  Society  ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น  การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม  การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม  มาตรฐานและฉลากสินค้า  เป็นต้น 

5.3  การส่งเสริมการผลิต  การลงทุน  และการสร้างงานสีเขียว  เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว  ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่
ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green  Supply  Chain/Green  Value  Chain)  
ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน  รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  เพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.4  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ  
ขยะ  น้ าเสีย  และของเสียอันตราย  ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน  
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เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก  โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน้ ากลับมาใช้ใหม่ให้มาก
ที่สุด  เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต  สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายที่เหมาะสม  เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน  สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน  โดยให้ความรู้
แก่ประชาชน  และการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5  พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงใน
ประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคลื่อนย้ายแรงงาน  การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6  การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย  ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้ าท่วม  วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง  
พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate  Resilience  City)  การ
ให้บริการของระบบนิเวศ  ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ  
และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง  รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการ
เกิดภัยพิบัติทีรุ่นแรงในอนาคต 

6.  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
6.1  การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ  โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถ

เข้าถึง  เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้  เช่น  ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ  จัดจ้างโครงการ
ของทางราชการ  ข้อมูลการประมูลโครงการ  ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวน าตาม
กระบวนการยุติธรรม  เช่น  คดีท่ีไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความ
สนใจในแต่ละยุคสมัย  ฯลฯ 

6.2  พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกระทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

6.3  การสร้างรูปแบบพัฒนา  อปท.  ให้เหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  
สังคมและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ  ในระดับพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.4  การสร้างระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานที่มีคุณภาพ  
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ  สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการติดตาม  ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ  ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก  และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง  ประกอบไปด้วย   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ  
                      สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
                       และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
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1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1  แผนพัฒนาภาค 
      1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    (1)  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต  
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน  และส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2)  สร้างคนให้มีคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย  จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (3)   สร้างสังคมและเศรษฐกิจรากฐานให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน  หนี้สิน  และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง  สามารถพ่ึงพาตนเองแลดูแลครอบครัวได้
อย่างอบอุ่น   
  (4)  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์  โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ให้ได้  15.9  
ล้านไร่  หรือร้อยละ  25  ของพื้นที่ภาค  ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน  ฟ้ืนฟู
ดิน  ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม  และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าการเกษตรอินทรีย์ 
      2.  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (1)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  1  ประกอบด้วย  อุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู  
และเลย  เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร  ส่งเสริม
การค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2)  กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  2  ประกอบด้วย  สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร  
เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร  
การส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (3)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ประกอบด้วย  ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคามและ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ  และการลงทุนของภาค  
การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  (Ethanal)  ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (4)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่าง  1  ประกอบด้วย  นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  (Ethanal)  
พัฒนาการท่องเที่ยว  ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม  และพัฒนาเส้นทาง 
  (5)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่าง  2  ประกอบด้วย  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร  และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า  และระบบการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า   
การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 

   3.  โครงการที่ส าคัญ 
 - โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
 - โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
 - โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมของ 
 - โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
 - โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล 
 - โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
 - โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

   
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด) 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด  (Vision) 
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“ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  เชื่อมโยงการบริการ  การท่องเที่ยว  และโลจิสติกส์   
สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

เป้าประสงค์รวม 
1.  เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
2.  เพ่ิมผลิตภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน  
3.  เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
ตัวชี้วัดรวม 
1.  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด  
2.  อัตราการขยายตัวรายได้การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
   1.  เป้าประสงค์  
  1.1  เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน  
  1.2  พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร 
   2.  ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ 
  2.1  ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น  
  2.2  ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น  
  2.3  ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง   
   3.  กลยุทธ์และแนวทางพัฒนา 
  3.1  เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
  3.2  พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 
  3.3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า  การบริการและโลจิสติกส์ 
   1.  เป้าประสงค์  
  1.1  เพิ่มมูลค่าการค้าและการบริการกลุ่มจังหวัด 
  1.2  เพิ่มผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 
   2.  ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ 
  2.1  ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าและบริการกลุ่มจังหวัด  
  2.2  ร้อยละของผลิตภาพแรงงาน 
   3.  กลยุทธ์และแนวทางพัฒนา 
  3.1  พัฒนาศักยภาพ  SMEs  และเครือข่ายผู้ประกอบการ 
  3.2  พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 
  3.3  พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการ  
  3.4  พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
   1.  เป้าประสงค์  
  1.1  เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้น  
   2.  ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ 
  2.1  รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น  
  2.2  มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้น 
   3.  กลยุทธ์และแนวทางพัฒนา 
  3.1  พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
  3.2  พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
  3.3  ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด  
  3.4  พัฒนาและยกระดับไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมในภูมิภาค  
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1.4  ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
     1.  วิสัยทัศน์จังหวัด  :   

“กาฬสินธุ์เมืองอาหารปลอดภัย  ภูมิปัญญาวิถีถิ่นไทย  น่าอาศัย  ท่องเที่ยว  และลงทุน” 
        2.  พันธกิจ  : 

1)  ผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิต  แปรรูป  อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร  โดยเน้นการ 
พัฒนาการผลิตข้าว  GAP  ข้าวอินทรีย์  ข้าว  GI  และการผลิตอาหารตามมาตรฐาน  KS 

2)  เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ  (ข้าว  มันส าปะหลัง  และอ้อย)  โดยเน้นกระบวนการผลิต   
การแปรรูปและการส่งออก  เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยเน้นการใช้นวัตกรรมเชิง 
สร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 

4)  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ทั้งทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  กระบวนการ 
จัดการด้านการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข  เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นเมือง  น่าอาศัย  น่าท่องเที่ยว 
และน่าลงทุน  ตามวาระจังหวัด  ในพัฒนาสู่เมืองแห่ง  “สุข  สวย  รวย  ดี” 
 

5)  ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
6)  สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

  3.  เป้าประสงค์รวม 
1)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด  GPP  เพ่ิมขึ้นร้อยละ  2  ต่อปี 
2)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์ความจาเป็นพ้ืนฐาน  (จปฐ.)  อย่างน้อยร้อยละ  90   

ของจ านวนตัวชี้วัด 
  4.  ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 

1)  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
2)  ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
3)  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเที่ยว  และน่าลงทุน 
4)  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
5)  สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย 

  5.  ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด/เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์พัฒนา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  :  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืช

เศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
  1.1)  เป้าประสงค์ 

มูลค่าที่เพ่ิมข้ึนของการผลิตอาหารปลอดภัย 
  1.2)  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

(1)  ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  GAP  (ร้อยละ  60  ต่อปี) 
จากจ านวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการตรวจรับรอง 

(2)  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์  (ร้อยละ  5  ต่อปี) 
(3)  ร้อยละของเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(KS)  เพ่ิมขึ้น  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 
(4)  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายพืชเศรษฐกิจหลัก  (ร้อยละ  1  ต่อปี) 

  1.3)  กลยุทธ์ 
(1)  ส่งเสริมพัฒนาพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย  เกษตรอินทรีย์ 
(2)  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
(3)  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของกลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร 
(4)  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคการตลาด  เพ่ือสร้างความยั่งยืน  และแข่งขันได้ 

ของสินค้าอาหารปลอดภัย 
(5)  พัฒนาคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  ให้ได้มาตรฐาน
และแข่งขันได้ 

  2.1)  เป้าประสงค์ 
มูลค่าที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  2.2)  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(1)  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจ าหน่ายผ้าไหมแพรวา  (ร้อยละ  5  ต่อปี) 
(2)  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจ าหน่ายสินค้า  OTOP  และผลิตภัณฑ์ชุมชน  (ร้อยละ  12  ต่อปี) 

  2.3)  กลยุทธ์ 
(1)  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ 

จากภูมิปัญญาท้องถิน่  เช่น  ผ้าไหมแพรวา  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  และสินค้า  OTOP 
(2)  ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง  และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ  SMEs 

และ  Startup  จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(3)  พัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร  ผู้ผลิต  ผูป้ระกอบการ  ให้มีความเข้มแข็ง 

และมีเอกภาพ  เพ่ือสร้างอ านาจต่อรองทางการตลาด 
(4)  เพ่ิมศักยภาพการบูรณการของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต 

การแปรรูป  การจ าหน่ายผ้าไหมแพรวา  สินค้า  OTOP  และผลิตภัณฑ์ชุมชน  ให้ได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  :  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเที่ยว  และน่าลงทุน 
  3.1)  เป้าประสงค์ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  3.2)  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

(1)  จ านวนถนนที่เชื่อมโยง  การค้า  การขนส่งได้รับการก่อสร้าง  ปรับปรุงและพัฒนา (5  สาย ต่อปี) 
(2)  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของประชาชนชาวกาฬสินธุ์ทุกช่วงวัยที่ได้รับบริการและการดูแล  (ร้อย 

ละ  80  ต่อปี) 
(3)  ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง  (ร้อยละ  80  ต่อปี) 
(4)  ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง  (ร้อยละ  80) 
(5)  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่า  (ร้อยละ  1  ต่อปี) 
(6)  ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน  ที่มีการจัดตั้ง  “จุดรวบรวมขยะอันตราย”  (ร้อยละ  100  ต่อปี) 
(7)  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของค่าเฉลี่ย  O-NET  มัธยมศึกษาปีที่  3  (ร้อยละ  1  ต่อปี) 
(8)  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว  (ร้อยละ  2  ต่อปี) 

  3.3)  กลยุทธ์ 
(1)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  และการบริหารจัดการน้ า  เพ่ือสนับสนุน 

การขับเคลื่อนวาระจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเที่ยว  และน่าลงทุน 
(2)  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุกช่วงวัย  การดูแลผู้ด้อยโอกาส  ตามกรอบกิจกรรม   

3  ดี  (คนด ี รายได้ดี  สุขภาพดี) 
(3)  สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่  การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

และการบูรณาการการจัดการขยะอย่างถูกสุขอนามัย 
(4)  พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
(5)  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์  และ 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  :  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
  4.1)  เป้าประสงค์ 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐ 
  4.2)  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

(1)  ร้อยละของข้อร้องเรียนจากศูนย์ด ารงธรรมที่ได้รับการแก้ไขเป็นที่ยุติ  (ร้อยละ  80  ต่อปี) 
(2)  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานภาครัฐ  (ร้อยละ  80  ต่อปี) 
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(3)  การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการด าเนินงานในรูปแบบประชารัฐ 
ที่เป็นรูปธรรมอย่างน้อย  5  เรื่องต่อปี 

(4)  ร้อยละของคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ร้อยละ  80  ต่อปี) 
  4.3)  กลยุทธ์ 

(1)  เพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(2)  ส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาด้วยกลไกประชารัฐ 
(3)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ  และการเชื่อมโยงข้อมูล 

ด้านการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  :  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
    5.1)  เป้าประสงค์ 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน 
    5.2)  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

(1)  สถิติการจับกุมผู้กระทาความผิดในคดี  3  กลุ่ม  ค่าเป้าหมาย  (ร้อยละ  60  ต่อปี) 
(2)  อัตราผู้เสียชีวิตต่ออุบัติเหตุจราจรทางบกต่อประชากรแสนคน  (ร้อยละ  1  ต่อปี) 
(3)  ระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  (ระดับ  4) 
(4)  ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน  ที่ผ่านเกณฑ์หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว  (สถานะ  ก  =ปลอดยาเสพติด) 

(ร้อยละ  50  ต่อปี) 
  5.3)  กลยุทธ์ 

(1)  เสริมสร้างความมั่นคงภายในและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(2)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาสังคม 
(3)  ยกระดับมาตรการการแก้ปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ 
วิสัยทัศน์ 

“การเกษตรปลอดภัย  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ  อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาคน  และสังคม  อย่างยั่งยืน” 
ยุทธศาสตร์พัฒนา  ประกอบด้วย  7  ด้าน  ดังนี้   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2  พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3  พัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 6  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ 
                               บ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
แนวทางพัฒนา 

๑. ส่งเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
๒. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
๓. ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและ 

คุ้มครองสิทธิของประชาชน 
๔. ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
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๕. การเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสของผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
๖. สนับสนุนบทบาทของสตรีในท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในพัฒนาท้องถิ่น 
๗. การส่งเสริมการมีอาชีพ  รายได้  และความเข้มแข็งของชุมชน 
๘. ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง 
๙. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากประชาชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  อย่างยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๑. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพ่ือทางรอดและทางเลือก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
แนวทางพัฒนา 

๑. ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
๒. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย  (GAP) 
๓. การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
๔. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร 
๕. การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีมีรายได้เพ่ิมข้ึนตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ 
๗. พัฒนาแหล่งน้ าและกระจายน้ าเพ่ือการเกษตร  และอุปโภคบริโภค 
๘. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๙. ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  ปศุสัตว์  และการเกษตรแบบผสมผสานอย่างครบวงจร 
๑๐. ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบในการส่งออกสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
แนวทางพัฒนา 

๑. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพื้นเมือง 
๔. การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๕. ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
๖. ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาดระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
๗. การวิจัยการผลิตและการตลาดผ้าไหมแพรวา 
๘. ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๙. ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
๑๐.   ส่งเสริมและต่อยอดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 
๑๑.   เสริมสร้างอาชีพ  ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
๑๒.   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 
๑๓.   ส่งเสริมและเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๑๔.   ส่งเสริมพัฒนาท านุบ ารุงศาสนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางพัฒนา 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
๒. เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีศักยภาพ 
๓. ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการค้า  การบริการ  และอุตสาหกรรม 
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
๕. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน 
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๖. ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
๗. พัฒนาปัจจัยการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 
๘. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพัฒนา 

ด้านการบริการและการท่องเที่ยว 
๙. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่นทุกประเภท  เช่น  การท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศน์  เชงิคุณภาพฯ 
๑๐.   พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  การประชาสัมพันธ์  และการให้บริการ 
๑๑.   ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๑๒.   ส่งเสริมพัฒนาความมั่นคงด้านปัจจัยการผลิต  ส่งเสริมความม่ันคงในพ้ืนที่ท ากิน  และเพ่ิม   

ศักยภาพการเข้าถึงแหล่งทุน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางพัฒนา 

๑. พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
๒. พัฒนาด้านสาธารณสุขและสาธารณูปการ 
๓. พัฒนาด้านผังเมือง 
๔. พัฒนาระบบการจัดการน้ า 
๕. พัฒนาระบบพลังงาน 
๖. พัฒนาระบบก าจัดขยะ 
๗. พัฒนาระบบสื่อสาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางพัฒนา 

๑. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๒. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๓. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ 

ยั่งยืนสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และวิธีชุมชน 
๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าแบบกลุ่มป่าชุมชน  อุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า   

สนับสนุนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย  การจัดการระบบก าจัดขยะ  ของเสียอันตราย  มลพิษทาง 

อากาศ  โดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร 
๖. เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการ 

น้ าเสียชุมชน 
๗. สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  การรักษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
แนวทางพัฒนา 

๑. การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๓. สร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๔. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๕. การเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าทีข่องรัฐในการให้บริการภาครัฐ 
๖. ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง  พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 
๗. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๘. การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
๙. ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด 
๑๐.   การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นท่ี 
๑๑.   เพ่ิมศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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๑๒.   ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑๓.   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครบวงจร 
๑๔.   ส่งเสริมเชิดชูและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑๕.   ส่งเสริมรักษาความมั่นคงของประเทศโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1  วิสัยทัศน์ 

      “เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาบุคลากร  พัฒนางาน  ประสานความร่วมมือ  มุ่งสู่ประโยชน์ของประชาชน 
ด้วยจิตส านึกรับผิดชอบ” 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 

2.3  เป้าประสงค์   
          1. ระบบการขนส่งมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

2. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
3. ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม  สาธารณสุขอย่างทั่วถึง ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ 
4. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมู่บ้านปราศจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ 
5. การจัดการด้านการศึกษามีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
7. การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต.มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและ 

ความร่วมมือทุกภาคส่วน 

 2.4  ตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 

1.  ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 
2.  ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐาน 
3.  ร้อยละของครัวเรือนมีน้ าอุปโภคบริโภค 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร 

1.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ 
2.  ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 1.  ร้อยละคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
2.  ร้อยละของผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ 
3.  จ านวนผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
4.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   
5.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านเด็กและสตรี 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

1.  ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.  ร้อยละของผู้เสพยาเสพติดลดลง 
3.  จ านวนของอุบัติเหตุลดลง 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 1.  ร้อยละของประชาชนได้รับการอบรมทางด้านคุณธรรม  



- 33 - 
 

ประเพณี จริยธรรม 
2.  ร้อยละของประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
3.  ร้อยละของประชาชนได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2.  จ านวนกิจกรรมในการจัดการขยะ 
3.  จ านวนกิจกรรมที่สร้างจิตส านึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากร 

ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการ
บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

1.  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
2.  ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ 

  
 
 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
 ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 

1.  ประชาชนได้รับการบริการระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 
2.  การคมนาคมในองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้รับการดูแลท านุ
บ ารุงให้การติดต่อสัญจรไปมาได้รับความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 
3.  ประชาชนมีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค  บริโภค 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร 

1.  ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีกินดี  มีรายได ้ มีอาชีพที่มั่นคง  การ
ประกอบอาชีพภาคการเกษตรสามารถพ่ึงตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 1.  ประชาชนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  มีสุขภาพแข็งแรง  โดยเฉพาะ
เด็ก  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพกายและ
จิตใจอย่างต่อเนื่อง 
2.  เพ่ิมศักยภาพชุมชน  ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมคิด  ร่วมท า  
ร่วมรับผิดชอบต่อท้องถิ่น  พัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

1.  ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง  และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ประเพณี 

1.  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  
เพ่ือให้เกิดพัฒนาจิตใจให้คิดดีท าดี  และใช้เป็นหลักแนวทางด าเนิน
ชีวิตที่ดี 
2.  เด็กได้รับก็การศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน  เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้  เรียนรู้วิทยาการใหม่  สามารถปรับตัวตาม
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีคุณค่า 

ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  และศา
สนสถาน  ให้เป็นจุดเด่น  จุดขายสามารถสร้างรายรายสู่ชุมชน 
2.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ  สิ่งแวดล้อมในชุมชน  มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ดูแลสิ่งแวดล้อม  ที่อยู่
อาศัย  ให้น่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการ 1.  การบริหารจัดการองค์กร  ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  มี
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บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน ประสิทธิภาพสูงสุด  ตอบสนองความต้องการ  และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 2.6  กลยุทธ์ 
  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของต าบลหนองอิเฒ่า  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการวาง
บทบาทพัฒนาต าบลหนองอิเฒ่าในอนาคตอย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน  รวมทั้ง
สอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  เพ่ือที่จะให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด  ดังนั้นจึงได้ก าหนดกลยุทธ์  ดังนี้ 

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
๒. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
๓. การจัดสวัสดิการทางสังคม บริการด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ 
๔. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดระเบียบภายในหมู่บ้าน/ชุมชน 
๕. ส่งเสริมการศึกษา  การท านุบ ารุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี   

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
๗. การบริหารจัดการที่ดี  และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพัฒนาท้องถิ่น 

 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าได้ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ  โดยเฉพาะการปรับปรุง  ฟ้ืนฟู  พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ  
หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน  ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนพัฒนาด้านการศึกษา  อัน
เป็นรากฐานส าคัญต่อพัฒนาคน  พัฒนาประเทศ  ให้มีคุณภาพสูง  พัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับพัฒนาด้านสังคม  
เศรษฐกิจ  สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  และแผนพัฒนาระดับต่างๆ  รวมถึงการพิจารณา  วิเคราะห์สภาพปัญหา  ความ
ต้องการของประชาชน  และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  จึงได้
ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์พัฒนาไว้  7  ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

 2.8  ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  มุ่งพัฒนา   
6  ด้านได้แก ่ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณี  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 
 
 
 
   3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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   3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เพ่ือจะให้ทราบถึงสภาวการณ์แวดล้อมของพัฒนาและศักยภาพในพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ของต าบลหนองอิเฒ่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หน่วยงานราชการและประชาชน  จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์
สภาวการณ์เกี่ยวกับพัฒนาด้านต่างๆ  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis  เพ่ือวิเคราะห์หาจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  
และอุปสรรคที่จะน าไปสู่พัฒนาดังผลการวิเคราะห์  ดังนี้ 

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 
  1.  มีค าสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่าชัดเจน  คลอบคลุมอ านาจที่ตามภารกิจ  และ  
สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพ่ิมขึ้น
หรือถ่ายโอน 
  2.  มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน  และมีการบรูณาการจัดท าแผน  
การท างาน  ร่วมกับหน่วยงาน  หรือส่วนราชการอ่ืน 
  3.  มีค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ านาจการบริหารงาน
ตามล าดับชั้น 
  4.  ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของ
กฎหมาย 
  5.  มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็น
เครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ในต าบล 
  6.  สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจและก าลัง
งบประมาณ 
  7.  ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน  และ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
  8.  มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง  ท าให้
คล่องตัวในการบริหารงาน 
  9.  มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและ
ทันสมัย 
  10.  เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  
และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
  11.  สภาพของพ้ืนดิน  มีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์เหมาะ
กับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 
  12.  มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง  และมีการ
ท างานในระบบของเครือข่าย 
  13.  มีปราชญ์ชาวบ้าน  ภูมปิัญญาท้องถิ่นและทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพในการแข่งขันสูง 

  1.  ความต้องการ  และคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
แต่องค์การบริหารส่วนต าบลตอบสนองได้น้อย 
  2.  บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลมีการโอน  –  ย้าย  
บ่อย  และบรรจุใหม่  ท าให้เกิดการท างานไม่มีความต่อเนื่อง  
และประสบการณ์ในการท างานน้อย 
  3.  ขาดแคลนน้ าใช้อุปโภค  บริโภค  และเพ่ือการเกษตรใน
ฤดูร้อน 
  4.  การแพร่ระบาดของยาเสพติด  เช่น  ยาบ้า  ฯลฯ 
  5.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน  และ
ความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น 
  6.  ประชาชนยังมีระบบความคิด  หรือการประกอบอาชีพ
แบบเดิมๆ  เช่น  การปลูกพืชเชิงเดียว  ฯลฯ 
  7.  งบประมาณค่อนข้างน้อย  ท าให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้เพียงพอ 
  8.  บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง 

 
 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threat) 
  1.  แนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึนตามแผน
กฎหมายกระจายอ านาจ 
  2.  แนวโน้มของรายได้ท่ีได้รับจัดสรรมากข้ึน  ตามล าดับ
แผนกระจายอ านาจ  และการจัดเก็บรายได้เองขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  3.  มีการปลูกพืช  หรือท าเกษตรหลากหลายชนิด  ของ
ประชาชนในต าบล 

  1.  อ านาจหน้าทีต่ามแผนกระจายอ านาจ  บางภารกิจยังไม่
มีความชัดเจน 
  2.  การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนต าบลจาก
ส่วนกลางยังไม่เต็มที่  ยังต้องอยู่ภายใต้การก ากับ  
ควบคุมดูแลจาก  ส่วนภูมิภาค 
  3.  การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่
ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 
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  4.  กฎหมายกระจายอ านาจ  เอ้ือต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  5.  ความก้าวน าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความสะดวกคล่องตัว  
และมีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 
  6.  ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี  มีความ
ขัดแย้งทางการเมือง  ทางความคิดเห็นน้อย 
  7.  มีวัด  และสถานธรรม  ซึ้งสามารถพัฒนาเสริมสร้าง
ความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม   
  8.  จริยธรรมของเยาวชน  และประชาชนในต าบล 
  9.  มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่  ตั้งแต่  เด็กก่อนวัยเรียน  และ
มีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ  ซึ่งมีความพร้อม  มีศักยภาพใน
การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
  10.  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมทั้งพ้ืนที่
อย่างเพียงพอ  รวมถึงการให้บริการฟรีในเรื่องรับส่งผู้ป่วย
ฉุกเฉินหรือตามแพทย์นัด 

  4.  น้ ามันมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง 
  5.  ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่ า 
  6.  การอพยพแรงงานของคนในพื้นท่ี  เนื่องจากแหล่งงาน
รองรับไม่เพียงพอ 
  7.  ประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการศึกษาของ 
บุตร  –  หลาน  ให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
    3.2.1  สภาพปัญหาภายในต าบลหนองอิเฒ่า 

ปัญหาของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าที่ประสบอยู่สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
 1.  ถนนที่มีอยู่ภายในเขตต าบลหนองอิเฒ่ายังมีขนาดเล็กและแคบท าให้เกิดความแออัด 
 2.  ถนนบางสายยังไม่เป็นมาตรฐาน  มีสภาพช ารุดทรุดโทรม  ไม่มีท่อระบายน้ า  ทางเท้า   
 3.  ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะยังมีไม่ทั่วถึง 
 4.  ขาดป้ายชื่อหมู่บ้านเพื่อสะดวกในการติดต่อ    
      5.  ขาดการวางระบบผังเมืองรวม  และการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 
 6.  การจัดระบบการรวบรวมน้ าเสีย  ยังไม่ได้มาตรฐาน 
 7.  ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบครบวงจร 
 8.  ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถดึงดูดให้ประชาชนมาท่องเที่ยวได้ 
 9.  ไม่มีตลาดสดที่เป็นจุดศูนย์กลางการระบายสินค้าและบริการและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 
 10  ประชาชนบางกลุ่มไม่มีอาชีพเสริมหลังจากประกอบอาชีพหลัก 
 11.  ปัญหาความยากจนและความมั่นคงในชีวิตของประชาชน 
 12.  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าไปสู่ชุมชน 
 13.  ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนยังขาดความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลและการ
ให้บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
 14.  ปัญหาการลักขโมยในชุมชน 
 15.  ขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 

3.2.2  ความต้องการในพัฒนาต าบลหนองอิเฒ่า 
 ความต้องการของประชาชนในพัฒนาต าบลหนองอิเฒ่าพอสรุปได้  ดังนี้ 
 1.  ให้หนองอิเฒ่าเป็นต าบลน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดี  ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2.  ประชาชนมีความต้องการไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิม  และระบบน้ าประปาให้ได้มาตรฐาน 
   3.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปัญหายาเสพติดในชุมชนลดลง 
 4.  ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสทางการศึกษาและการให้บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน 
 5.  ให้มีสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ในเขตต าบล  เพ่ือดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
 6.  ให้ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง  และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและร่วมแสดงความ
คิดเหน็ในพัฒนาท้องถิ่น 
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7.  ความต้องการเกี่ยวกับการสร้างอาชีพให้กับประชาชน  เพราะมีประชาชนบางกลุ่มไม่มีอาชีพเสริม
หลังจากประกอบอาชีพหลักและไม่มีสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนผ่านการอบรมผลิตภัณฑ์ได้ 
 8.  มีความต้องการเกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจโดยรวมให้ดีขึ้นมีศูนย์จ าหน่ายสินค้า  OTOP  และการบริการ
รับ-ส่งในการจ าหน่ายสินค้า  OTOP 

9.  มีความต้องการโคมไฟกระพริบหรือป้ายบอกทางถนนที่เป็นอันตรายในการสัญจร  
 10.  ความต้องการน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร  เช่น  ขยายเขตคลองชลประทาน  
น้ าประปาบาดาล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์พัฒนา  พ.ศ.  2561  –  2564 

  
 
 

แบบ ยท. 01 

ยุทธศาสตร์ชาติ   
20  ป ี

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
โอกาส  ความเสมอภาคและ 
ความเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชวีิตที ่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ 
สมดุลและการพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์

การสร้างความ
เป็นธรรม  
ลดความ 
เหลื่อมล้ า 

การสร้างความ
เข้มแข็ง 

ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

การเติบโตที ่
เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

ความมั่นคง การ
ต่างประเทศ 

ประเทศเพื่อน 
บ้าน ภูมิภาค 

การพัฒนา 
ภูมิภาคเมือง 
พื้นที่เศรษฐกิจ 

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

การพัฒนา
โครงสร้าง 
พื้นฐาน/ 
ระบบโลจิสติกส ์

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ
และ 

ธรรมาภิบาล 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่  12 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรม
แปรรูป การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวอยา่งครบวงจร การส่งเสริมการค้า การบริการ และโลจสิติกส์ 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
การแปรรูปอาหารปลอดภัย  

และพืชเศรษฐกิจหลัก 
แบบครบวงจร 

สร้างสังคมแห่งความมั่นคง 
และปลอดภยั 

พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็น
เมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว  

และน่าลงทุน 

ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมปิัญญา
ท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  

ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์พัฒนา  พ.ศ.  2561  –  2564  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ต่อ) 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์พัฒนา  พ.ศ.  2561  –  2564  (ต่อ) 

 
 

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ

สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปโภค 

ด้านเศรษฐกิจและพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตร 

พัฒนาการเมือง   
การบริหารและการ

บริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

 

ด้านการศึกษา   
ศาสนา  วัฒนธรรม

ประเพณ ี

ด้านส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 

 
ด้านพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และสังคม 

ระบบการขนส่งมี
ประสิทธิภาพและ 

ได้มาตรฐาน  เพียงพอต่อ
ความต้องการของ

ประชาชน 

เศรษฐกิจชุมชนมีความ
เข้มแข็ง  มีศักยภาพใน

การพัฒนาอาชีพ  
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

การบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานของ อบต.มี
ประสิทธิภาพ  ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วม

และความร่วมมอื 
ทุกภาคส่วน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล
รักษา  ประชาชนมีสว่น
ร่วมในการอนุรักษแ์ละ

ฟื้นฟ ู

การจัดการด้านการศึกษา
มีความทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ  ส่งเสริม
และอนุรักษ์ประเพณีและ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน หมู่บา้น

ปราศจากยาเสพติด 
และอบายมุขต่างๆ 

ประชาชนได้รับสวัสดิการ
ทางสังคม  สาธารณสุข

อย่างทั่วถึง  
ชุมชนเข้มแข็งสามารถ

พึ่งตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า 

 
เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัดกาฬสินธุ ์

 

พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพเพื่อรองรับการ

ก้าวเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน   

   
พัฒนาผลผลิตทาง

การเกษตรและการตลาด
อย่างครบวงจร 

การรักษาความมั่นคง
ภายในและพัฒนาระบบ

บริหารภายใต้การ
บริหารงานกิจการ              

บ้านเมืองที่ด ี
 

 
การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 
พัฒนาเศรษฐกิจ 
และการท่องเท่ียว 

 

พัฒนาผ้าไหมแพรวาและ
ส่งเสริมศิลปะ  

วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

             

แบบ ยท. 01 

แบบ ยท. 01 

 
กลยุทธ ์

พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  และสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชน 

การบริหารจัดการที่ดี  
และส่งเสริมสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน

ในพัฒนาท้องถิ่น 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แบบมีส่วนร่วม 

ส่งเสริมการศึกษา 
การท านุบ ารุงรักษา

ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
จารีต  ประเพณ ี  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ส่งเสริมสนับสนุนและจัด
ระเบียบภายในหมู่บา้น/

ชุมชน 

การจัดสวัสดิการทาง
สังคม บริการด้าน

สาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic map) 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 
แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน
การเกษตร 

ผลผลิต/โครงการ 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

- โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม 10 
โครงการ 
- โครงการด้าน
การบริหาร
จัดการ 37  
โครงการ 

 

- โครงการด้าน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 20 
โครงการ 

 

- โครงการด้าน
การศึกษา 20 
โครงการ 

 

- โครงการด้าน
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย/
ยาเสพติดและ
อุบัติเหตุ 11 
โครงการ 

 

- โครงการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 10 
โครงการ 

 

- ฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพ 5 
โครงการ 
- ส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
การเกษตร 8 
โครงการ 
- ขุดเจาะบ่อบาล
เพื่อการเกษตร 
11 โครงการ 

 

- โครงการด้าน
สังคมสงเคราะห์ 
4 โครงการ 

 

- โครงการด้าน
สาธารณสุข 3 
โครงการ 

 

แบบ ยท. 02 

วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาบุคลากร  พัฒนางาน  ประสานความร่วมมือ  มุ่งสู่ประโยชน์
ของประชาชนด้วยจิตส านึกรับผิดชอบ” 

ยุทธศาสตร ์
พัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐานและ
สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปโภค 

ด้านเศรษฐกิจและพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตร 

พัฒนาการเมือง   
การบริหารและการ

บริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ

สิง่แวดล้อมและส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

 

ด้านการศึกษา   
ศาสนา  วัฒนธรรม

ประเพณ ี

ด้านส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 

 
ด้านพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และสังคม 

- ก่อสร้างถนน  
ซ่อมแซมถนน 
22 โครงการ 
- ก่อสร้าง/ต่อ
เติมอาคาร 12 
โครงการ  
- ขยายเขตไฟฟ้า 
11 โครงการ 
- ก่อสร้างลาน
กีฬา /ตลาดนัด 
3 โครงการ 
- ก่อสร้างซุ้ม
ประตูหมู่บ้าน 5 
โครงการ 
- ก่อสร้างรั้วที่ท า
การ อบต. 1 
โครงการ  
- โครงการขุด
ลอกหนองน้ า 20 
โครงการ 
- ขุดลอกร่อง
ระบายน้ า 11 
โครงการ 
 

- ก่อสร้าง/
ปรับปรุงระบบ
ประปาบาดาล 
11 โครงการ  
- ขยายเขตและ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
การผลิต
น้ าประปา 11 
โครงการ 
- ก่อสร้างระบบ
สูบน้ าดิบเพื่อใช้
ผลิตน้ าประปา  
1 โครงการ 
- โครงการ
ก่อสร้างระบบสูบ
น้ า  1 โครงการ  
- จัดซื้อและ
ติดต้ังเครื่องกรอง
น้ าด่ืมประจ า
หมู่บ้าน  11 
โครงการ 
 - จัดหาเครื่อง
สูบน้ า 1 
โครงการ 
 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์
 

- โครงการขุด
ลอกหนองน้ า 
20 โครงการ 
- ขุดลอกรอ่ง
ระบายน้ า 11 
โครงการ 

- โครงการขุด
ลอกหนองน้ า 
20 โครงการ 
- ขุดลอกรอ่ง
ระบายน้ า 11 
โครงการ 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

- โครงการด้าน
สวัสดิการ 8 
โครงการ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic map)  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ยท. 02 

ค่าเป้าหมาย 

1.  ประชาชนได้รับการ
บริการระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
2.  การคมนาคมใน
องค์การบริหารส่วนต าบล  
ได้รับการดูแลท านุบ ารุง
ให้การติดต่อสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 
3.  ประชาชนมีน้ าสะอาด
เพียงพอต่อการอุปโภค  
บริโภค 

1.  ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ดีกินดี  มีรายได้  
มีอาชีพที่มั่นคง  การ
ประกอบอาชีพภาค
การเกษตรสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

 

1.  การบริหารจัดการ
องค์กร  ให้เป็นไปอยา่ง
ถูกต้อง  รวดเร็ว  มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
ตอบสนองความต้องการ  
และสามารถตรวจสอบได้ 

 

1.  ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม  ประเพณี
ท้องถิ่น  และศาสนสถาน  
ให้เป็นจุดเด่น  จุดขาย
สามารถสร้างรายรายสู่
ชุมชน 
2.  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และ  สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน  มีจิตส านกึในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ ดูแล
สิ่งแวดล้อม  ที่อยู่อาศัย  
ให้น่าอยู ่

1.  ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา  วัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น  เพื่อให้
เกิดพัฒนาจิตใจให้คิดดี
ท าดี  และใช้เป็นหลัก
แนวทางด าเนินชีวิตที่ด ี
2.  เด็กได้รับก็การศึกษา
อย่างมีคุณภาพและมี
มาตรฐาน  เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้  เรียนรู้
วิทยาการใหม่  สามารถ
ปรับตัวตามเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมี
คุณค่า 

1.  ส่งเสริมการป้องกัน
และปราบปรามปัญหายา
เสพติดอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง  และสร้างความ
มั่นใจในความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

1.  ประชาชนปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ  มีสุขภาพ
แข็งแรง  โดยเฉพาะเด็ก  
ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  
ได้รับการดูแลส่งเสริม
สุขภาพกายและจิตใจ
อย่างต่อเนื่อง 
2.  เพิ่มศักยภาพชุมชน  
ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง  
ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วม
รับผิดชอบต่อท้องถิ่น  
พัฒนาชุมชนร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ ์

พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  และสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชน 

การบริหารจัดการที่ดี  
และส่งเสริมสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน

ในพัฒนาท้องถิ่น 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แบบมีส่วนร่วม 

ส่งเสริมการศึกษา 
การท านุบ ารุงรักษา

ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
จารีต  ประเพณ ี  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมสนับสนุนและจัด
ระเบียบภายในหมู่บา้น/

ชุมชน 

การจัดสวัสดิการทาง
สังคม บริการด้าน

สาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพ 
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

3. พัฒนาศักยภาพ
ของจังหวัดให้เป็น
เมืองน่าอาศัย น่า
ท่องเที่ยว และน่า
ลงทุน 

5. พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  
 

ระบบการขนส่งมี
ประสิทธิภาพและ 
ได้มาตรฐาน  
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 
 

ความยาวของถนนที่ได้รับ
การก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 
ร้อยละหรือจ านวน  
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   

3 6 9 12 ปีละ 3 
โครงการ 

พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 
 

- ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและขยาย
เขตคอนกรีตภายใน 
หมู่บ้าน   
- ก่อสร้าง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านและถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร   

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

3. พัฒนาศักยภาพ
ของจังหวัดให้เป็น
เมืองน่าอาศัย น่า
ท่องเที่ยว และน่า
ลงทุน 

5. พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  
 

ระบบการขนส่งมี
ประสิทธิภาพและ 
ได้มาตรฐาน  
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 
 

จ านวนคนที่ท ากิจกรรม 2 4 6 8 ปีละ 2 
โครงการ 

พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 
 

- ก่อสรา้ง/ต่อเติม
อาคารประชาคม  
- ก่อสรา้งลานกีฬา
ประจ าต าบล  
- ก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน   
- ก่อสร้างตลาดนัดใน
หมู่บ้าน   
- ก่อสร้างรั้วที่ท าการ
อบต. 
- ก่อสร้าสวนสาธารณะ 
ประจ าต าบล 
- ก่อสร้างอาคารที่ท า
การส านักงานองค์การ

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ยท. 03 

แผนงาน 
แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์
 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 
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บริหารส่วนต าบล 
- ขยายเขตและติดต้ัง
ไฟฟ้าแสงสว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

3. พัฒนาศักยภาพ
ของจังหวัดให้เป็น
เมืองน่าอาศัย น่า
ท่องเที่ยว และน่า
ลงทุน 

5. พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  
 

ระบบการขนส่งมี
ประสิทธิภาพและ 
ได้มาตรฐาน  
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 
 

จ านวนคนที่ได้รับ
ประโยชน ์

2 4 6 8 ปีละ 2 
โครงการ 

พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 
 

- ขยายเขตและปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบการผลิต
น้ าประปาภายใน
หมู่บ้าน  
- ก่อสรา้ง/ปรับปรุง
ระบบประปาบาดาล  
พร้อมติดตั้งปั๊มน้ า
บาดาล   
- จัดหาเครื่องสูบน้ า
ขนาดใหญ่ประจ าต าบล 
- ก่อสร้างระบบสูบน้ า
ดิบเพื่อใช้ผลิต
น้ าประปา   
- ก่อสร้างระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงานไฟฟ้า 
- จัดซื้อและติดตั้งเครื่อง
กรองน้ าดื่มประจ า
หมู่บ้าน   
- จัดซื้อคลอรีน   
- จัดซื้อสารส้ม 
- จัดซื้อวัสดุเกีย่วกับ
ประปา 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

1. ส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต  
การแปรรูป  
อาหารปลอดภัย  
และพืชเศรษฐกิจ
หลักแบบครบวงจร 

2. พัฒนา
ผลผลิตทาง
การเกษตร
และการตลาด
อย่างครบวงจร 

2. ยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจ
และพัฒนา
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

เศรษฐกิจชุมชนมี
ความเข้มแข็ง  มี
ศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพ  
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ/
กิจกรรม 

2 4 6 8 ปีละ 2 
โครงการ 

การสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน  และสร้าง
รายได้ให้แก่
ประชาชน 

 

- ฝึกอบรมกลุ่มอาชพี  
- ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การเกษตร  
- ขุดเจาะบ่อบาลเพื่อ
การเกษตร 
 

ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

 

แบบ ยท. 03 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

4. พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพเพื่อ
รองรับการก้าว
เข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน     

3. ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์  
สังคมและบริการ
ด้านสาธารณสุข 
 

การจัดสวัสดิการ
ทางสังคม บริการ
ด้านสาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพ 
 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ/
กิจกรรม 
 

3 6 9 12 ปีละ 3 
โครงการ 

การสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน  และสร้าง
รายได้ให้แก่
ประชาชน 

 

- ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพองค์กรสตรี
ระดับต าบล 
- ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
พัฒนาสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 
- จัดกจิกรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
- อบรมปอ้งกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ในวัยรุ่น 
- โครงการน าบา้นน่าอยู่  
หมู่บ้านน่ามอง 
- ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของประชาชน  
หรือกลุ่มองค์กรใน
ต าบล   
- สนับสนุนโครงการ
บ าบัดทุกข ์ บ ารุงสุข  
แบบ  ABC 
- สนับสนุนกิจกรรมของ
ชมรมผู้พิการต าบล
หนองอิเฒ่า 
- สนับสนุนโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลหนองอิ
เฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

กอง
การศึกษา 

 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

4. พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพเพื่อ
รองรับการก้าว

3. ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์  
สังคมและบริการ

ประชาชนได้รับ
สวัสดิการทาง
สังคม  สาธารณสุข
อย่างทั่วถึง  

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

2 4 6 8 ปีละ 2 
โครงการ 

การจัดสวัสดิการ
ทางสังคม 
บริการด้าน
สาธารณสุขมี

- จัดหาวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
- สนับสนุนโครงการคน
ดี  สุขภาพดี  รายได้ด ี

ส านักงาน
ปลัด 

กอง
การศึกษา 

แบบ ยท. 03 

แบบ ยท. 03 
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เข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน     

ด้านสาธารณสุข 
 

ชุมชนเข้มแข็ง
สามารถพึ่งตนเอง
ได้ 

 

ประสิทธิภาพ 
 

- ส่งเสริมและรณรงค์ให้
ความรู้เรื่องการป้องกัน
โรคเอดส์ 
 

4. พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพเพื่อ
รองรับการก้าว
เข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน     

3. ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์  
สังคมและบริการ
ด้านสาธารณสุข 
 

ประชาชนได้รับ
สวัสดิการทาง
สังคม  สาธารณสุข
อย่างทั่วถึง  
ชุมชนเข้มแข็ง
สามารถพึ่งตนเอง
ได้ 

 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ/
กิจกรรม 

2 4 6 8 ปีละ 2 
โครงการ 

การจัดสวัสดิการ
ทางสังคม 
บริการด้าน
สาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ก่อสรา้ง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านให้ผู้
ยากไร ้
- กองทุนส่งเสริมอาชีพ
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส 
- จัดตั้งกองทุน
สงเคราะห์ศพผู้ยากไร้
ภายในต าบล 
- จัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้แก่คนพิการ
ภายในต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

กองช่าง 

4. พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

5. สร้างสังคม
แห่งความ
มั่นคงและ
ปลอดภัย 
  
 

4. ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้าน
ส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชวีิต
ทรัพย์สินและ
การป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
หมู่บ้านปราศจาก
ยาเสพติด 
และอบายมุขต่างๆ 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ/
กิจกรรม 

2 4 6 8 ปีละ 2 
โครงการ 

ส่งเสริมสนับสนุน
และจัดระเบียบ
ภายในหมูบ่้าน/
ชุมชน 
 

- การอยู่เวรยามการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 
- ฝึกอบรมทบทวนและ
อาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) 
 

ส านักงาน
ปลัด 

กอง
การศึกษา 

 
ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

      
 

    ส่งเสริมสนับสนุน
และจัดระเบียบ
ภายในหมูบ่้าน/
ชุมชน 
 

- สนับสนุนงบประมาณ
โครงการบ าบัดฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติด 
- ฝึกอบรมผู้ประสาน
พลังแผ่นดินและ
เยาวชนต่อตา้นยาเสพ
ติด 
- โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  (TO  BE  
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NUMBER  ONE) 
- จัดหาอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์  เวชภัณฑ์ยา
และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
ให้กับศูนย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  
(EMS) 
- อบรมอาสาสมัคร
ปกป้องสถาบัน  (อสป.) 
- อบรมอาสาสมัคร
ต ารวจบ้าน 
- โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 
- ฝึกอบรมใบขับขี่และ
วินัยจราจรให้กับ 
ประชาชนในพื้นที ่
- ติดต้ังกระจกส่งทาง
โค้งจราจร 

 
ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

4. พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพเพื่อ
รองรับการก้าว
เข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน   

5. ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้าน
การศึกษา  
ศาสนา  
วัฒนธรรม  และ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 
 

การจัดการด้าน
การศึกษามีความ
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ  
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

จ านวนของนักเรียนที่
ได้รับประทานอาหาร 

2 4 6 8 ปีละ 2 
โครงการ 

ส่งเสริม
การศึกษา 
การท านุ
บ ารุงรักษา
ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  
จารีต  ประเพณ ี  
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

- อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า 
- อาหารกลางวัน
โรงเรียนประถมศึกษา 

กอง
การศึกษา 

ส านักงาน
ปลัด 

4. พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพเพื่อ
รองรับการก้าว
เข้าสู่
ประชาคม

5. ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้าน
การศึกษา  
ศาสนา  
วัฒนธรรม  และ
พัฒนาเด็กและ

การจัดการด้าน
การศึกษามีความ
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ  
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี

จ านวนของนักเรียนที่
ได้รับอาหารเสริม  (นม 

2 4 6 8 ปีละ 2 
โครงการ 

ส่งเสริม
การศึกษา 
การท านุ
บ ารุงรักษา
ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  
จารีต  ประเพณ ี  

- ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  
(นม)   

กอง
การศึกษา 

ส านักงาน
ปลัด 
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อาเซียน   เยาวชน 
 

และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

4. พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพเพื่อ
รองรับการก้าว
เข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน   

5. ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้าน
การศึกษา  
ศาสนา  
วัฒนธรรม  และ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 
 

การจัดการด้าน
การศึกษามีความ
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ  
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

จ านวนกิจกรรม/โครงการ
ที่ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา 

2 4 6 8 ปีละ 2 
โครงการ 

ส่งเสริม
การศึกษา 
การท านุ
บ ารุงรักษา
ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  
จารตี  ประเพณ ี  
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

- จัดตั้งห้องสมุดชุมชน/
โรงเรียน 
- อบรมและพัฒนา
ผู้ดูแลเด็ก 
- ก่อสรา้งเสาธงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หนองอิเฒ่า 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หนองอิเฒ่า 
- ต่อเติมอ่างล้างหน้า
แปรงฟันส าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองอิเฒ่า 
- ปรับปรุง/ต่อเติม
ห้องน้ าภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หนองอิเฒ่า 
- โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษาภายในต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ยท. 03 



- 48 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

4. พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพเพื่อ
รองรับการก้าว
เข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน   

5. ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้าน
การศึกษา  
ศาสนา  
วัฒนธรรม  และ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 
 

การจัดการด้าน
การศึกษามีความ
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ  
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

จ านวนกิจกรรม/โครงการ
ที่ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา 

2 4 6 8 ปีละ 2 
โครงการ 

ส่งเสริม
การศึกษา 
การท านุ
บ ารุงรักษา
ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  
จารีต  ประเพณ ี  
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

- ประเพณีวันลอย
กระทง วันสงกรานต ์
บุญบั้งไฟ วันส าคัญทาง
ศาสนา 
- จัดกจิกรรมเพื่อ
อนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
- จัดกจิกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 
- สนับสนุนสภาวัฒนธรรม 
ต าบลหนองอิเฒ่า 
- ส่งนักกีฬาเข้ารว่มการ
แข่งขันฟุตบอล 
- จัดกจิกรรมพัฒนา
คุณภาพและศักยภาพ
เด็กและเยาวชน 
- ก่อสรา้งลานกีฬา/
สนามกีฬาประจ าต าบล 
- แข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนต าบล 
- แข่งขันกีฬาเช่ือม
สัมพันธ์  กีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ ์
- กิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชนต าบล 
- จัดซื้อวัสดุอปุกรณ์
กีฬา 
- อบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและ

กอง
การศึกษา 

ส านักงาน
ปลัด 
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เยาวชน 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

3. พัฒนาศักยภาพ
ของจังหวัด  ให้
เป็นเมืองน่าอาศัย  
น่าท่องเที่ยว  และ
น่าลงทุน 

6. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้าน
ทรพัยากรธรรมช
าติสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

ทรัพยากรธรรมชา
ติสิ่งแวดล้อมได้รับ
การดูแลรักษา  
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
และฟื้นฟ ู
 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ   2 4 6 8 ปีละ 2 
โครงการ 

ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วม 
 

- โครงการฟื้นฟปู่า
ชุมชน 
- ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ   
- จัดกิจกรรมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- จัดกิจกรรมเพื่อให้
ความรู้และการคัดแยก
ขยะ 
- จัดซื้อถังขยะ รกเกบ็
ขยะ ที่ทิ้งขยะ รถดูดส่ิง
ปฏิกูล 
 

ส านักงาน
ปลัด 

กองช่าง 

3. พัฒนาศักยภาพ
ของจังหวัด  ให้
เป็นเมืองน่าอาศัย  
น่าท่องเที่ยว  และ
น่าลงทุน 

6. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมช
าติสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

ทรัพยากรธรรมชา
ติสิ่งแวดล้อมได้รับ
การดูแลรักษา  
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
และฟื้นฟ ู
 

จ านวนครัวเรือน  มีน้ าใช้
อย่าง  เพียงพอ   

3 6 9 12 ปีละ 3 
โครงการ 

ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วม 
 

- โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง
น้ า 
- ก่อสรา้งและขุดลอก
ร่องระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน   

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

4. พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐตามหลัก

7. การรักษา
ความมั่นคง
ภายในและ

7. ยุทธศาสตร์
พัฒนา  
การเมือง  การ

การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของ 
อบต.มี

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชน 

3 6 9 12 ปีละ 3 
โครงการ 

การบริหาร
จัดการที่ดี  และ
ส่งเสริมสนับสนุน

- การจัดประชุมสภา
สัญจร  ประชาคม
หมู่บ้าน  ประชาคม

ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

แบบ ยท. 03 
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ธรรมาภิบาล พัฒนาระบบ
บริหารภายใต้
การ
บริหารงาน
กิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

บริหารและการ
บริการเพื่อ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ประสิทธิภาพ  
ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วน
ร่วมและความ
ร่วมมือ 
ทุกภาคส่วน 
 

การมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
พัฒนาท้องถิ่น 
 

ต าบล   
- สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ผู้
พิการ ผู้ปว่ยเอดส ์
- สมทบกองทุนจัด
สวัสดิการชุมชน 
-สมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๑ 
 

ส่วนที ่ 4 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการชุมชนและ
สังคม 

 

แผนงานเคหะ
และชุมชน   

 

กองช่าง - ส านักงานปลัด 

การเศรษฐกิจ  
 

แผนงานการ
พาณิชย์ 

กองช่าง - ส านักงานปลัด 

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด - กองช่าง 

การเศรษฐกิจ แผนงาน
การเกษตร 

ส านักงานปลัด - กองช่าง 

 
3 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  

สังคมและบริการด้านสาธารณสุข 
บริการชุมชนและ
สังคม 

 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด - กองช่าง 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

ส านักงานปลัด - กองคลัง 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ส านักงานปลัด - กองคลัง 
- กองช่าง 

4 พัฒนาด้านส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและ
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

บริหารทั่วไป แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 
 

ส านักงานปลัด - กองคลัง 

5 พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงาน
การศึกษา   

กองการศึกษา - ส านักงานปลัด 
- กองคลัง 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา - ส านักงานปลัด 
- กองคลัง 

 
 
 
 

 



๕๒ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

6 พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

บริหารทั่วไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ส านักงานปลัด - กองช่าง 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองช่าง - ส านักงานปลัด 

7 พัฒนา  การเมือง  การบริหาร
และการบริการเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน 

บริหารทั่วไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ส านักงานปลัด - กองช่าง 
- กองคลัง 

การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด - กองคลัง 

รวม 7  ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 10   แผนงาน - - 
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บัญชีสรุปโครงพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.  2561  –  2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ   

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

          

  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 62 22,500,000 - - - - - - 62 22,500,000 
  1.2  แผนงานการพาณิชย์ 29 31,990,000 3     290,000 3       290,000  3       290,000  38 32,860,000  

รวม 71 54,490,000 3 290,000 3 290,000 3 290,000 100 55,360,000 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตร 

          

  2.1  แผนงานการเกษตร 4 730,000 4 730,000 4 730,000 4 730,000 16 2,920,000 
รวม 4 730,000 4 730,000 4 730,000 4 730,000 16 2,920,000 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม 

          

  3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

9 1,710,000 7 1,060,000 7 1,060,000 
 

7 1,060,000 30 4,890,000 

  3.2  แผนงานสาธารณสุข 10 1,050,000 10 1,050,000 10 1,050,000 10 1,050,000 40 4,200,000 
  3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3 400,000 3 400,000 3 400,000 3 400,000 12 1,600,000 

รวม 22 3,160,000 20 2,510,000 20 2,510,000 20 2,510,000 82 10,690,000 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ   

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกัน

          

แบบ  ผ.  07 

แบบ  ผ.  07 
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แก้ไขปัญหายาเสพติด 
  4.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 600,000 4 600,000 4 600,000 4 600,000 16 2,400,000 

รวม 4 600,000 4 600,000 4 600,000 4 600,000 16 2,400,000 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณี 

          

 5.1  แผนงานการศึกษา 11 1,660,000 11 1,660,000 11 1,660,000 11 1,660,000 44 6,640,000 
 5.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

19 5,641,400 15 4,106,000 
 

14 3,781,600 
 

14 4,053,400 
 

62 17,582,400 
 

รวม 30 7,301,400 26 5,766,000 25 5,441,600 25 5,713,400 106 24,222,400 
6.  ยุทธศาสตร์พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

          

  6.1  แผนงานเคหะและชุมชน 9 3,100,000 7 4,500,000 5 500,000 5 500,000 26 8,600,000 
รวม 9 3,100,000 7 4,500,000 5 500,000 5 500,000 26 8,600,000 

7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การ
บริหารและการบริการเพ่ือประโยชนข์อง
ประชาชน 

          

  7.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 21 20,700,000  21 25,200,000 11 2,200,000 11 2,200,000 64 45,900,000 
  7.2  แผนงานงบกลาง 8 9,940,000 8 9,940,000 8 9,940,000 8 9,940,000 32 39,760,000 

รวม 29 30,640,000 29 35,140,000 19 12,140,000 19 12,140,000 96 85,660,000 
รวมท้ังสิ้น 169 100,021,400 93 49,536,000 80 22,211,600 80 22,483,400 442 189,852,400 

 
 

รายละเอียดโครงพัฒนา 
แผนพัฒนาต าบลสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

แบบ  ผ.  01 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้าน
หนองอิเฒ่า หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี 
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   
 

ถนน  คสล.ความกว้าง  4  
เมตร  ความ  ยาว  1,150  
เมตร  ความหนา0.15  
เมตร  ลงหินไหล่ทางข้าง
ละ  0.50  เมตร  โดย
เฉลี่ย   

100,000 120,000 120,000 120,000 ความยาวของถนนท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
ตามแบบ 
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้าน
หนองอิเฒ่า  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี 
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   
 

ถนน  คสล.ความกว้าง  4  
เมตร  ความ  ยาว  1,150  
เมตร  ความหนา0.15  
เมตร  ลงหินไหล่ทางข้าง
ละ  0.50  เมตร  โดย
เฉลี่ย   

100,000 120,000 120,000 120,000 ความยาวของถนนท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
ตามแบบ 
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้าน
โนนชาด หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี 
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   

ถนน  คสล.ความกว้าง  4  
เมตร  ความ  ยาว  1,150  
เมตร  ความหนา0.15  
เมตร  ลงหินไหล่ทางข้าง
ละ  0.50  เมตร  โดย
เฉลี่ย   

100,000 120,000 120,000 120,000 ความยาวของถนนท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 
ตามแบบ 
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน   
บ้านดงน้อย หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี 
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   
 

ถนน  คสล.ความกว้าง  
4  เมตร  ความ  ยาว  
1,150  เมตร  ความ
หนา0.15  เมตร  ลงหิน
ไหล่ทางข้างละ  0.50  
เมตร  โดยเฉลี่ย   

100,000 120,000 120,000 120,000 ความยาวของถนน
ที่ได้รับการก่อสร้าง 
ตามแบบ 
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ  
สะดวกรวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี ถนน  คสล.ความกว้าง  
4  เมตร  ความ  ยาว  

100,000 120,000 120,000 120,000 ความยาวของถนน ประชาชนไดร้ับความ  กองช่าง 

แบบ  ผ.  01 
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บ้านดงน้อย หมู่ที่  5 ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   
 

1,150  เมตร  ความ
หนา0.15  เมตร  ลงหิน
ไหล่ทางข้างละ  0.50  
เมตร  โดยเฉลี่ย   

ที่ได้รับการก่อสร้าง 
ตามแบบ 
มาตรฐาน 

สะดวกรวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน   
บ้านดอนกลอย หมู่ที ่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี 
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   
 

ถนน  คสล.ความกว้าง  
4  เมตร  ความ  ยาว  
1,150  เมตร  ความ
หนา0.15  เมตร  ลงหิน
ไหล่ทางข้างละ  0.50  
เมตร  โดยเฉลี่ย   

100,000 120,000 120,000 120,000 ความยาวของถนน
ที่ได้รับการก่อสร้าง 
ตามแบบ 
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ  
สะดวกรวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน   
บ้านค ามะยาง  หมู่ที ่ 7 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี 
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   
 

ถนน  คสล.ความกว้าง  
4  เมตร  ความ  ยาว  
1,150  เมตร  ความ
หนา0.15  เมตร  ลงหิน
ไหล่ทางข้างละ  0.50  
เมตร  โดยเฉลี่ย   

100,000 120,000 120,000 120,000 ความยาวของถนน
ที่ได้รับการก่อสร้าง 
ตามแบบ 
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ  
สะดวกรวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน   
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที ่ 8 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี 
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   
 

ถนน  คสล.ความกว้าง  
4  เมตร  ความ  ยาว  
1,150  เมตร  ความ
หนา0.15  เมตร  ลงหิน
ไหล่ทางข้างละ  0.50  
เมตร  โดยเฉลี่ย   

100,000 120,000 120,000 120,000 ความยาวของถนน
ที่ได้รับการก่อสร้าง 
ตามแบบ 
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ  
สะดวกรวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี ถนน  คสล.ความกว้าง  100,000 120,000 120,000 120,000 ความยาวของถนน ประชาชนไดร้ับความ  กองช่าง 

แบบ  ผ.  01 
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เหล็กภายในหมู่บ้าน   
บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 9 

ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   
 

4  เมตร  ความ  ยาว  
1,150  เมตร  ความ
หนา0.15  เมตร  ลงหิน
ไหล่ทางข้างละ  0.50  
เมตร  โดยเฉลี่ย   

ที่ได้รับการก่อสร้าง 
ตามแบบ 
มาตรฐาน 

สะดวกรวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน   
บ้านป่าหญ้าคา หมู่ที ่ 10 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี 
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   
 

ถนน  คสล.ความกว้าง  
4  เมตร  ความ  ยาว  
1,150  เมตร  ความ
หนา0.15  เมตร  ลงหิน
ไหล่ทางข้างละ  0.50  
เมตร  โดยเฉลี่ย   

100,000 120,000 120,000 120,000 ความยาวของถนน
ที่ได้รับการก่อสร้าง 
ตามแบบ 
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ  
สะดวกรวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน   
บ้านหลักด่าน  หมู่ที ่ 11 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี 
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   
 

ถนน  คสล.ความกว้าง  
4  เมตร  ความ  ยาว  
1,150  เมตร  ความ
หนา0.15  เมตร  ลงหิน
ไหล่ทางข้างละ  0.50  
เมตร  โดยเฉลี่ย   

100,000 120,000 120,000 120,000 ความยาวของถนน
ที่ได้รับการก่อสร้าง 
ตามแบบ 
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ  
สะดวกรวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

12 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  
บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี 
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมผิว
จราจรโดยการลงลูกรัง  
หิน  พร้อมเกรดบดอัด
ถนนภายในหมู่บ้าน   

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ านวน  
ครัวเรือนประชาชน  
ที่มีการคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร้ับความ  
สะดวกรวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

13 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี 
ถนนส าหรับใช้การ  

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมผิว
จราจรโดยการลงลูกรัง  

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ านวน  
ครัวเรือนประชาชน  

ประชาชนไดร้ับความ  
สะดวกรวดเร็วในการ  

กองช่าง 

แบบ  ผ.  01 



- 58 - 
 

ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  
บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  2 

คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   

หิน  พร้อมเกรดบดอัด
ถนนภายในหมู่บ้าน   

ที่มีการคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

สัญจรไปมา   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  
บ้านโนนชาด  หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี 
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมผิว
จราจรโดยการลงลูกรัง  
หิน  พร้อมเกรดบดอัด
ถนนภายในหมู่บ้าน   

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ านวน  
ครัวเรือนประชาชน  
ที่มีการคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร้ับความ  
สะดวกรวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

15 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  
บ้านดงน้อย  หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี 
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมผิว
จราจรโดยการลงลูกรัง  
หิน  พร้อมเกรดบดอัด
ถนนภายในหมู่บ้าน   

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ านวน  
ครัวเรือนประชาชน  
ที่มีการคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนไดร้ับความ  
สะดวกรวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

16 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  
บ้านดงน้อย  หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี 
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมผิว
จราจรโดยการลงลูกรัง  
หิน  พร้อมเกรดบดอัด
ถนนภายในหมู่บ้าน   

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ านวน  
ครัวเรือนประชาชน  
ที่มีการคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร้ับความ  
สะดวกรวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

17 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  
บ้านดอนกลอย  หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี 
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมผิว
จราจรโดยการลงลูกรัง  
หิน  พร้อมเกรดบดอัด
ถนนภายในหมู่บ้าน   

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ านวน  
ครัวเรือนประชาชน  
ที่มีการคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร้ับความ  
สะดวกรวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

แบบ  ผ.  01 

แบบ  ผ.  01 
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  
บ้านค ามะยาง  หมู่ที่  7 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี 
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมผิว
จราจรโดยการลงลูกรัง  
หิน  พร้อมเกรดบดอัด
ถนนภายในหมู่บ้าน   

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ านวน  
ครัวเรือนประชาชน  
ที่มีการคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร้ับความ  
สะดวกรวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

19 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  
บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่  8 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี 
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมผิว
จราจรโดยการลงลูกรัง  
หิน  พร้อมเกรดบดอัด
ถนนภายในหมู่บ้าน   

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ านวน  
ครัวเรือนประชาชน  
ที่มีการคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร้ับความ  
สะดวกรวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

20 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  
บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี 
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมผิว
จราจรโดยการลงลูกรัง  
หิน  พร้อมเกรดบดอัด
ถนนภายในหมู่บ้าน   

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ านวน  
ครัวเรือนประชาชน  
ที่มีการคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร้ับความ  
สะดวกรวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

21 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  
บ้านป่าหญ้าคา  หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี 
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมผิว
จราจรโดยการลงลูกรัง  
หิน  พร้อมเกรดบดอัด
ถนนภายในหมู่บ้าน   

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ านวน  
ครัวเรือนประชาชน  
ที่มีการคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ประชาชนไดร้ับความ  
สะดวกรวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี ก่อสร้าง/ซ่อมแซมผิว 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ านวน  ประชาชนไดร้ับความ  กองช่าง 

แบบ  ผ.  01 
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ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  
บ้านหลักด่าน  หมู่ที่  11 

ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   
 

จราจรโดยการลงลูกรัง  
หิน  พร้อมเกรดบดอัด
ถนนภายในหมู่บ้าน   

ครัวเรือนประชาชน  
ที่มีการคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

สะดวกรวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

23 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและ
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองอิเฒ่า  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าตามเส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้าครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

24 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและ
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองอิเฒ่า  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าตามเส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้าครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

25 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและ
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนชาด   
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าตามเส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้าครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

26 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและ
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านดงน้อย   
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าตามเส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้าครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและ
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านดงน้อย   
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าตามเส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้าครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

28 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและ
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าครบทุก

ติดตั้งไฟฟ้าตามเส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง

ประชาชนมีไฟฟ้าครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

แบบ  ผ.  01 
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หมู่บ้าน บ้านดอนกลอย   
หมู่ที่ 6 

ครัวเรือน เพียงพอ   

29 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและ
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านค ามะยาง   
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าตามเส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้าครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

30 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและ
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าตามเส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้าครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

31 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและ
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองอิเฒ่า   
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าตามเส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้าครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและ
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านป่าหญ้าคา   
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าตามเส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้าครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

33 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและ
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านหลักด่าน   
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าตามเส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้าครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

รวม 33  โครงการ   3,300,000 3,520,000 3,520,000 3,520,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานการพาณิชย ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ย้ายหอถังสูงพร้อม
อุปกรณ์ครบชุดระบบ
ประปา บ้านหนองอิเฒ่า 
หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคทีเ่พียงพอ 

เพื่อด าเนินการย้ายระบบ
ประปาหมู่บ้านเดมิ    
พร้อมถังน้ าเดิมและอุปกรณ์
ทั้งหมดไปตดิตั้งพร้อม
ปรับปรุงระบบประปายัง
บริเวณที่ก าหนด   

100,000 - - - จ านวนครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 ย้ายหอถังสูงพร้อม
อุปกรณ์ครบชุดระบบ
ประปา บ้านค ามะยาง 
หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคทีเ่พียงพอ 

เพื่อด าเนินการย้ายระบบ
ประปาหมู่บ้านเดมิ    
พร้อมถังน้ าเดิมและอุปกรณ์
ทั้งหมดไปตดิตั้งพร้อม
ปรับปรุงระบบประปายัง
บริเวณที่ก าหนด   

- 120,000 - - จ านวนครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างบ่อพักน้ าดิบ
ระบบประปาหมูบ่้าน   
บ้านโนนชาด  หมู่ที่  3 
และบ้านดอนกลอย  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ก่อสร้างบ่อพักน้ าดิบ ระบบ
ประปาหมู่บ้าน   

- 250,000 - - จ านวนครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ   
 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค  บริโภค  
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

แบบ  ผ.  01 
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4 ค่าจัดซื้อคลอรีน   เพื่อเป็นค่าจัดซื้อคลอรีน
ส าหรับใช้ในการผลติ
น้ าประปา   

ค่าจัดซื้อคลอรีนส าหรับใช้ใน
การผลิตน้ าประปา   

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนได้ใช้น้ าท่ี
สะอาด 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ค่าจัดซื้อสารส้ม เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
สารส้มส าหรับใช้ใน
การผลิตน้ าประปา   

จัดซื้อสารสม้ส าหรับใช้
ในการผลติน้ าประปา   

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนได้ใช้น้ าท่ี
สะอาด 

กองช่าง 

6 ค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการ
ประปา   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
วัสดุที่ใช้ในการประปา   

จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการ
ประปา  เช่น  ท่อ  พี  
วี  ซี  กาว  ข้อต่อ  ข้อ
งอ  ข้อต่อสามทาง  
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
ระบบประปา   

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ   

แก้ไขปัญหาระบบ
ประปาให้กับ
ประชาชน 

กองช่าง 

รวม 6  โครงการ - - 390,000 660,000 290,000 290,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 

แบบ  ผ.  01 

แบบ  ผ.  01 
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        2  ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  ให้ได้มาตรฐานและแข่งขนัได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  2  พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
  2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงด้วย
สายใยรักแห่งครอบครัว  
เพื่อขจัดความยากจน 

เพื่อให้ประชาชนน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการท าการเกษตร
และประกอบอาชีพ 
ต่างๆ 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

ประชาชนสามารถ
ลดรายจ่ายและเพิ่ม
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ส านักงานปลัด 

2 ส่งเสริมและพัฒนากลุม่
อาชีพสตร ี

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
กลุ่มสตร ี

กลุ่มอาชีพสตรี  11  
หมู่บ้าน 

110,000 110,000 110,000 110,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมศักยภาพของ
สตร ี

ส านักงานปลัด 

3 สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงหม่อน
ไหมภายในต าบลหนองอิ
เฒ่า 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณของกลุ่มเลี้ยง
หม่อนไหม   

กลุ่มเลี้ยงหม่อนไหม
ต าบลหนองอิเฒ่า   

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม 

ส านักงานปลัด 

4 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ผู้น าชุมชน  ผู้น ากลุ่ม
อาชีพ  ผู้น าองค์กร   

เพื่อเป็นการให้ความรู้กับ
ตัวแทนองค์กรต่างๆ  และ
น าไปปฏิบตัิได้อย่าง
ถูกต้อง 

จ านวนผู้เข้าร่วม  100  
คน  โดยเป็นตัวแทน
ของกลุ่มองค์กรต่างๆ  
ภายในชุมชน 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในบทบาท
หน้าที ่

ส านักงานปลัด 
 

5 ฝึกอาชีพ  พัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพือ่น าความรู้ที่ได้ไปสรา้ง
รายได ้

ผู้เข้าร่วม  จ านวน  
50  คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

เสรมิสร้างรายได้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

รวม 5  โครงการ - - 730,000 730,000 730,000 730,000 - - - 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 

        2  ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  ให้ได้มาตรฐานและแข่งขนัได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  2  พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
  2.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ  ผ.  01 
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

1 สนับสนุนโรงงานผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ  บ้านดงน้อย  หมู่ที ่ 
5 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของโรงงานผลิตปุย๋
ชีวภาพ 

โรงงานผลติปุ๋ยชีวภาพ  
บ้านดงน้อย  หมู่ที ่ 5 

100,000 - - - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมให้เกษตรกร
ใช้ปุ๋ยชีวภาพในการ
ท าการเกษตร 

ส านักงานปลัด 

2 สนับสนุนโครงการปุย๋สั่งตดั เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกร 

เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบล
หนองอิเฒ่า 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

เป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการท า
เกษตรกรรม 

ส านักงานปลัด 

3 สนับสนุนโครงการบญุคณู
ลานประจ าป ี

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการจัด
นิทรรศการและการออ
กร้านจ าหน่ายสินค้า
ผลิตภณัฑ์ชุมชนในงาน
ประเพณีบุญคณูลาน  
อ าเภอยางตลาด   

ประชาชนอ าเภอยาง
ตลาด 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

 3  โครงการ - - 150,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  1  พัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     
3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  สังคมและบริการด้านสาธารณสุข 
  3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสตรรีะดับต าบล 

เพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสตรีในระดับ
ต าบล 

ฝึกอบรมสตรี  จ านวน  
100  คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

เป็นการเพิ่มบทบาท
ของสตรีให้มสี่วน
ร่วมในด้านพัฒนา
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 

แบบ  ผ.  01 
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2 จัดหาวัสดุ  วารสาร  
สิ่งพิมพ์ให้กับหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
รู้ข่าวสารบ้านเมือง 

จัดซื้อหนังสือวารสาร  
หนังสือพิมพ์ให้ทุก
หมู่บ้านทุกวัน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนที่ท าการ
จัดหา 

ท าให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารได้
อย่างทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 

3 ส่งเสริมกิจกรรมด้านพัฒนา
สตรีและสถาบันครอบครัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุน  
กิจกรรมของกลุม่สตร ี

กลุ่มสตรี  เด็ก  เยาวชน  
และครอบครัวต าบล
หนองอิเฒ่า 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมกิจกรรมของ
สตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

ส านักงานปลัด 

4 อบรมป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น 

เพื่อให้ความรู้ในเรื่อง
การป้องกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่น 

กลุ่มวัยรุ่นในพ้ืนท่ีต าบล
หนองอิเฒ่า 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

ลดอัตราการ
ตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ของวัยรุ่น 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการน าบ้านนา่อยู ่ 
หมู่บ้านน่ามอง 

เพื่อสนับสนุนให้
หมู่บ้านช่วยกันรักษา
ความสะอาดของ
ชุมชน 

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่า  11  หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

เป็นการรักษาความ
สะอาดของชุมชน 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  1  พัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     
3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  สังคมและบริการด้านสาธารณสุข 
  3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 จัดกิจกรรมเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ   

เพื่อจัดกิจกรรมเพิ่ม
ศักยภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุต าบลหนองอิ
เฒ่า  จ านวน  600  คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรมให้
ผู้สูงอายุปลีะ  2  
ครั้ง 

เป็นการส่งเสรมิ
ศักยภาพของ
ผู้สูงอาย ุ

ส านักงานปลัด 

7 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ของประชาชน  หรือกลุ่ม
องค์กรในต าบล   

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆของประชาชน   

กลุ่มอาชีพ,  กลุ่ม  อสม.  
,อปพร. 

30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรมให้
ประชาชนปีละ  1  
ครั้ง 

ส่งเสริมศักยภาพ
ของประชาชน 

ส านักงานปลัด 

8 สนับสนุนโครงการบ าบัด
ทุกข ์ บ ารุงสุข  แบบ  ABC 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและพัฒนา
ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน  และ

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่า 

200,000 200,000 200,000 200,000 จัดกิจกรรมเดือน
ละ  1  ครั้ง 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ส านักงานปลัด 

แบบ  ผ.  01 
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ครัวเรือนท่ีตกเกณฑ์  
จปฐ. 

9 สนับสนุนกิจกรรมของชมรม
ผู้พิการต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ  ของชมรมผู้
พิการต าบลหนองอิ
เฒ่า 

ผู้พิการต าบลหนองอิ
เฒ่า 

100,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรม/อบรม
อาชีพให้กับผู้
พิการ  1  ครั้ง 

พัฒนาอาชีพให้กับผู้
พิการ 

ส านักงานปลัด 

10 สนับสนุนโรงเรยีนผูสู้งอายุ
ต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
โรงเรียนผูสู้งอายุ
ต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้สูงอายุต าบลหนองอิ
เฒ่า 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เป็นการส่งเสรมิ
ศักยภาพของ
ผู้สูงอาย ุ

ส านักงานปลัด 

รวม 10  โครงการ - - 590,000 590,000 590,000 590,000 - - - 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  1  พัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     
3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  สังคมและบริการด้านสาธารณสุข 
  3.2  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 จัดหาวัคซีนให้
ครบตามจ านวน 

ประชาชนปลอดภัย
และเป็นการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด 

2 สนับสนุนโครงการคนดี  
สุขภาพดี  รายได้ด ี

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่า  ทั้ง  11  หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรมเดือน
ละ  1  ครั้ง 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

3 ส่งเสริมและรณรงค์ให้
ความรู้เรื่องการป้องกันโรค
เอดส ์

เพื่อให้ความรู้และ
วิธีการป้องกันโรค
เอดส ์

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่า  ทั้ง  11  หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรมปีละ  
1  ครั้ง 

ประชาชนรู้จัก
วิธีการป้องกันโรค
เอดส ์

ส านักงานปลัด 

4 โครงการแกไ้ขปัญหาการ
สารไอโอดีน 

เพื่อให้ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาการขาด
สารไอโอดีน 

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่า  ทั้ง  11  หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรมเดือน
ละ  1  ครั้ง 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 120,000 120,000 120,000 120,000 - - - 
 
 

แบบ  ผ.  01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  1  พัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     
3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  สังคมและบริการด้านสาธารณสุข 
  3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านใหผู้้ยากไร ้

เพื่อให้ผู้ยากไร้มีบ้านพัก
อาศัยถาวร 

ผู้ยากไร้ในเขตต าบล   200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนบ้านท่ี
ซ่อมแซม 

ผู้ยากไร้มีที่อาศัย
ถาวร 

กองช่าง 

2 กองทุนส่งเสริมอาชีพ
รายได้ให้แก่ผูสู้งอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ  
ผู้ป่วยเอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส  มีเงินทุน
ในการประกอบอาชีพ 

ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ  ผู้ป่วย
เอดส์  และผูด้้อยโอกาส 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 

ท าให้มีเงินทุนใน
การประกอบอาชีพ 

ส านักงานปลัด 

3 จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์
ศพผู้ยากไร้ภายในต าบล 

เพื่อสงเคราะห์การ
จัดการศพตามประเพณี
ให้กับผู้ยากไร ้

บุคคลที่ไม่มีผู้อุปการะ
เลี้ยงดูหรือขาดแคลนทุน
ทรัพย ์

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 

เป็นการสงเคราะห์
การจัดการศพตาม
ประเพณ ี

ส านักงานปลัด 

4 จัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้แก่คนพิการ
ภายในต าบล 

เพื่อจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้กับคนพิการ 

จัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ  เช่น  
ห้องน้ า  ทางเดิน 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

อ านวยความสะดวก
ให้กับคนพิการ 

ส านักงานปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 600,000 600,000 600,000 600,000 - - - 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  7  การรักษาความมั่นคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การอยู่เวรยามการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนอุบัติเหตุ
ลดลง 

ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

ส านักงานปลัด 

2 ฝึกอบรมทบทวนและ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.) 

เพื่อเป็นการให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันภัย
เบื้องต้น 

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  (อปพร.) 

ผู้เข้าได้รับความรู้  
ความสามารถ
ป้องกันภัยได้อย่างด ี

ส านักงานปลัด 

3 สนับสนุนงบประมาณ
โครงการบ าบดัฟื้นฟูผู้ตดิยา
เสพติด 

เพื่ออบรมและบ าบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพตดิ 

จ านวนผู้เข้าอบรม  
50  คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ตดิยาเสพ
ติดลดลง 

เป็นการป้องกันการ
ระบาดยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 
 

4 ฝึกอบรมผู้ประสานพลัง
แผ่นดินและเยาวชนต่อต้าน
ยาเสพตดิ 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิใน
ชุมชน 

สร้างเครือข่ายป้องกัน
ยาเสพตดิในชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้อบรม ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องยาเสพติดและ
พิษภัยของยาเสพตดิ   

ส านักงานปลัด 

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  (TO  
BE  NUMBER  ONE) 

เพื่อสร้างเครือข่าย
ป้องกันยาเสพติด  
รณรงค์ปลุกจิตส านึก
และเสรมิสร้างภูมิคุม้กัน
ทางจิตให้แก่เยาวชน 

เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมกับชมรมใน
การต่อต้านยาเสพติด
อย่างต่อเนื่อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีระเบียบ  
วินัยและมคีวาม
รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม   

เกิดการรวมพลังของ
ทูบีนัมเบอร์วันใน
การรณรงค์ต่อตา้น
ยาเสพตดิ   

ส านักงานปลัด 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  7  การรักษาความมั่นคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

แบบ  ผ.  01 

แบบ  ผ.  01 
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4.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 จัดหาอุปกรณ์และ
ครุภณัฑ์  เวชภัณฑ์ยา
และเวชภณัฑ์ที่ไม่ใช่ยา
ให้กับศูนย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน   

เพื่อจัดหาอุปกรณ์และ
ครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ยาและ
เวชภัณฑ์ทีไ่ม่ใช่ยา  บริการ
ในศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน  (EMS) 

จัดหาอุปกรณ์และยา
และวัสดุการแพทย์ ไว้
ประจ าศูนย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  
(EMS) 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จัดหาอุปกรณ์ได้
ครบตามความ
ต้องการเบื้องต้น 

อ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน 

ส านักงานปลัด 

7 อบรมอาสาสมัคร
ปกป้องสถาบัน  (อสป.) 

เพื่อปกป้องสถาบันของชาติ อบรมอาสาสมัคร
หมู่บ้านละ  10  คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรม
จ านวน  1  ครั้ง 

เป็นการปกป้อง
สถาบันของชาติ 

ส านักงานปลัด 

8 อบรมอาสาสมัครต ารวจ
บ้าน 

เพือ่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในหมู่บ้าน 

อบรมอาสาสมัคร
หมู่บ้านละ  10  คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนอาสาสมัคร
ต ารวจบ้านเพิ่มขึ้น 

ช่วยป้องกันความ
สงบเรียบร้อยภายใน
หมู่บ้าน 

ส านักงานปลัด 

9 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การเกิดอุบัตเิหตุทางถนน 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

30,000 30,000 30,000 30,000 การเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนนลดลง 

เป็นการลดและ
แก้ไขปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

ส านักงานปลัด 

10 ฝึกอบรมใบขับข่ีและ
วินัยจราจรให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ใน
วินัยจราจรและมีใบขับขี ่

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ได้รับ
ใบขับข่ีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู้
ในวินัยจราจรอยา่ง
ถูกต้องและมีใบขับขี ่

ส านักงานปลัด 

11 ติดตั้งกระจกส่งทางโค้ง
จราจร 

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

100,000 100,000 100,000 100,000 การเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนนลดลง 

เป็นการลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

ส านักงานปลัด 

รวม 11  โครงการ - - 430,000 430,000 430,000 430,000 - - - 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  1  พัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
5.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  5.1  แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบ   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การต าบลหนองอิ

485,100 539,000 592,900 656,600 จ านวนของ
นักเรียนท่ีได้รับ

เด็กนักเรยีนได้รับประทาน
อาหารพอเพียงและมี

กองการศึกษา 
 

แบบ  ผ.  01 
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ส่วนต าบลหนองอิเฒ่า เฒ่า ประทานอาหาร ประโยชน ์
2 ค่าวัสดุการศึกษา  (รายหัว)  

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
เพื่อช่วยให้นกัเรียน  เข้าใจ
การเรียนได้ดีขึ้นและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้
มีประสิทธ ิ ภาพ   

จัดหาสื่อการเรียน
การสอน  วัสดุ
การศึกษา   
เครื่องเล่นพัฒนาการ   

168,300 187,000 205,700 227,800 จ านวนนักเรียนท่ี
ได้รับค่าจัดการ
เรียนการสอน   

นักเรียนมสีื่อ  วัสด ุ และ
เครื่องเล่นท าใหม้ี
พัฒนาการเพิ่มขึ้น   

กองการศึกษา 

3 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  
โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 
 

เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมทุก
วัน 

โรงเรียนหนองอิเฒ่า
วิทยา 
 

258,000   272,000 286,000 300,000 จ านวนของ
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารเสริม  
(นม)   

เด็กนักเรยีนได้ดื่มนมทุก
วัน  และท าให้เด็กมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 
 

4 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  
โรงเรียนบ้านดงน้อยโนน
สวรรค์   
 

เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมทุก
วัน 

โรงเรียนบ้านดงน้อย
โนนสวรรค์   
 

136,000   144,000 152,000 160,000 จ านวนของ
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารเสริม  
(นม)   

เด็กนักเรยีนได้ดื่มนมทุก
วัน  และท าให้เด็กมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 
 

5 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  
โรงเรียนหลักด่านวิทยา 

เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมทุก
วัน 

โรงเรียนหลักด่าน
วิทยา 

97,000   103,000 109,000 115,000 จ านวนของ
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารเสริม  
(นม)   

เด็กนักเรยีนได้ดื่มนมทุก
วัน  และท าให้เด็กมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  1  พัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
5.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  5.1  แผนงานการศึกษา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  
(นม)  โรงเรียนดอนกลอย
โนนชาด  (พิลาศอุปถัมภ์) 
 

เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมทุก
วัน 

โรงเรียนดอนกลอยโนน
ชาด  (พิลาศอุปถัมภ์) 
 

111,000   117,000 124,000 130,000 จ านวนของ
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารเสริม  
(นม)   

เด็กนักเรยีนได้ดื่มนม
ทุกวัน  และท าให้เด็กมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 
 

7 จัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมทุก
วัน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การต าบลหนองอิ
เฒ่า 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนของ
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารเสริม  

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ ์  

กองการศึกษา 
 

แบบ  ผ.  01 
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(นม)   
8 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างซ่อมแซมและ
ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ไดม้าตรฐาน 

2,000,000 - - - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 
 

9 จัดตั้งห้องสมดุชุมชน/
โรงเรียน 

เพื่อเป็นแหล่งวิชาการ
ของนักเรียน  นักศึกษา  
ประชาชน 

ก่อสร้างหอสมุดชุมชน
ต าบลหนองอิเฒ่า 

- 500,000 - - จ านวนผู้มาใช้
บริการ 

ท าให้นักเรียน  
นักศึกษา  ประชาชน
ได้รับความรู ้

กองการศึกษา 
 

10 อุดหนุนโรงเรียนหนองอิ
เฒ่าวิทยา 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้เด็กนักเรียน 

โรงเรียนหนองอิเฒ่า
วิทยา 

508,000 536,000 564,000 592,000 จ านวนของ
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารกลางวัน   

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ ์  

กองการศึกษา 
 

11 อุดหนนุโรงเรียนบ้านดอน
กลอยโนนชาด  (พิลาศ
อุปถัมภ์) 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้เด็กนักเรียน 

โรงเรียนดอนกลอยโนน
ชาด-โนนชาด  (พิลาศ
อุปถัมภ์) 

220,000 232,000 244,000 256,000 จ านวนของ
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารกลางวัน   

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ ์  

กองการศึกษา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  1  พัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
5.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  5.1  แผนงานการศึกษา     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงน้อย
โนนสวรรค ์

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้เด็กนักเรียน 

โรงเรียนบ้านดงน้อย
โนนสวรรค ์

268,000   284,000 300,000 316,000 จ านวนของ
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารกลางวัน   

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ ์  

กองการศึกษา 
 

13 อุดหนุนโรงเรียนหลักด่าน
วิทยา 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้เด็กนักเรียน 

โรงเรียนหลักด่าน
วิทยา 

192,000 204,000 216,000 312,000 จ านวนของ
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารกลางวัน   

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ ์  

กองการศึกษา 
 

14 อุดหนุนโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัด  สพฐ. 

เพื่อสนับสนุนกิจการ
การศึกษาโรงเรียน 

โรงเรียนประถมศึกษา
สังกัด  สพฐ. 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนของ
นักเรียนท่ีได้รับ
การศึกษา   

เพิ่มศักยภาพในการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียน 

กองการศึกษา 
 

15 อบรมและพัฒนาผู้ดูแลเด็ก เพื่อส่งผู้ดูแลเด็กอบรม
ตามหลักสูตรต่าง ๆ 

ผู้ดูแลเด็ก  12  คน 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนบุคลากร
ของ  ศพด.ที่ได้รับ

บุคลากรของ  ศพด.
ได้รับพัฒนาอยา่ง

กองการศึกษา 
 

แบบ  ผ.  01 



- 73 - 
 

พัฒนา   ต่อเนื่อง   
16 ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต าบลหนองอิเฒ่า 
เพื่อเป็นท่ีท ากิจกรรม
ส าหรับนักเรียน 

เด็กเล็กในต าบล
หนองอิเฒ่า 

20,000 - - - ก่อสร้างเสาธง
จ านวน  1  ต้น 

เป็นสถานท่ีส าหรับ
ท ากิจกรรมน าเสาธง 

กองการศึกษา 

17 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
ภายนอกอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหม้ีความ
ปลอดภัยและร่มรื่นใน
การท ากิจกรรมของเด็ก 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลหนองอิ
เฒ่า 

70,000 - - - ปรับปรุงภูมิทัศน์
อย่างน้อย  1  ครั้ง 

เด็กมสีถานท่ีในการ
ท ากิจกรรม 

กองการศึกษา 
 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  1  พัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
5.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  5.1  แผนงานการศึกษา     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 ต่อเติมอ่างลา้งหน้าแปรงฟัน
ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อฝึกให้เด็กสามารถ
รักษาความสะอาดของ
ตนเอง 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลหนองอิ
เฒ่า 

70,000 - - - ก่อสร้างอ่างล้าง
น า 

เป็นการฝึกใหเ้ด็ก
สามารถรักษาความ
สะอาดของตนเอง 

กองการศึกษา 

19 ปรับปรุง/ต่อเตมิห้องน้ า
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อให้เด็กรู้จักขับถ่าย
อย่างถูกสุขลักษณะ 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลหนองอิ
เฒ่า 

50,000 - - - ต่อเติมให้น้ าให้
เพียงพอ 

เป็นการฝึกใหเ้ด็ก
รู้จักขับถ่ายอย่างถูก
สุขลักษณะ 

กองการศึกษา 
 

20 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่า 

เพื่อจัดหาวัสดุและ
อุปกณ์ให้กับเด็ก
นักเรียนภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า 

55,000 55,000 55,000 55,000 จ านวนนักเรียน เป็นการส่งเสรมิ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า 
ให้มีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
 

รวม 20  โครงการ - - 5,408,400 3,873,000 3,548,600 3,820,400 - - - 
 
 
 

แบบ  ผ.  01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  3  พัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
5.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  5.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริมสนับสนุนปราชญ์
ชาวบ้านและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
และคนในชุมชนไดม้ี
ความรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ให้ความรู้ในภูมิปญัญา
ท้องถิ่นด้านต่าง ๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนปราชญ์
ชาวบ้าน 

เป็นการอนุรักษ์ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

2 บรรพชาสามเณรและ
อุปสมบทภาคฤดูร้อนภายใน
ต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้ศึกษาธรรม  
ศาสนา 

เด็กนักเรยีนในเขต
พื้นที่ต าบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ท าให้เด็กมีความรู้  
มีวินัยด้านธรรม 

กองการศึกษา 

3 โครงการจดังานประเพณีวัน
ลอยกระทง 

ส่งเสริมประเพณีที่สืบ
ทอดมาตั้งแต่ครั้งโบราณ
และสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีในชุมชน 

จัดงานประเพณลีอย
กระทง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนคนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนรักใน
วัฒนธรรมที่ดสีืบต่อ
กันมาและรักษา
ประเพณีที่ดีไว ้

กองการศึกษา 

4 โครงการจดังานประเพณีวัน
สงกรานต ์

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมที่
ดีงามของประชาชน 

จัดงานประเพณีรดน้ า
ด าหัวผูสู้งอายุเนื่องใน
ประเพณีสงกรานต ์

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนคนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เป็นการรดน้ าด าหัว
ผู้ใหญ่และเป็นการ
รักษาวัฒนธรรมทีด่ี
งามของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

5 โครงการจดังานประเพณีบญุ
บั้งไฟ 

เพื่อสร้างความสามัคคี
ในชุมชนและส่งเสริม
ประเพณ ี

จัดงานประเพณีบญุบั้ง
ไฟ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนคนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีความ
สามัคคีและรักษา
ประเพณีที่ดีงาม 

กองการศึกษา 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  3  พัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

แบบ  ผ.  01 

แบบ  ผ.  01 
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5.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  5.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการจดังานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมประเพณี
ทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของชุมชน 

จัดซื้อเทียนพรรษา
ถวายวัดตามประเพณี
วันเข้าพรรษา 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนคนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนในต าบลมี
ใจรักใน
พระพุทธศาสนาและ
สืบสานวัฒนธรรม
สืบต่อไป 

กองการศึกษา 

7 โครงการจดังานประเพณีบญุ
มหาชาต ิ

เพื่อส่งเสริมประเพณี
ทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของชุมชน 

จัดงานประเพณีบญุ
มหาชาต ิ

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนคนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนรักใน
พระพุทธศาสนาและ
สืบสานวัฒนธรรม
สืบต่อไป 

กองการศึกษา 

8 จัดงานวันมาฆบูชา เพื่อส่งเสริมประเพณี
ทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของชุมชน 

จัดงานวันมาฆบูชา 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนคนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนรักใน
พระพุทธศาสนาและ
สืบสานวัฒนธรรม
สืบต่อไป 

กองการศึกษา 

9 จัดงานวันวิสาขบูชา เพื่อส่งเสริมประเพณี
ทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของชุมชน 

จัดงานวันวิสาขบูชา 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนคนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนรักใน
พระพุทธศาสนาและ
สืบสานวัฒนธรรม
สืบต่อไป 

กองการศึกษา 

10 จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จัดกิจกรรมเดือน
ละ  1  ครั้ง 

เป็นการอนุรักษ์
ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  3  พัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
5.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  5.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ  ผ.  01 
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11 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

เพื่อให้เด็กได้รู้จัก
บทบาทหน้าทีแ่ละได้มี
โอกาสแสดงออก
รวมทั้งยังได้
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นระหว่างเด็ก
ด้วยกัน 

จัดกิจกรรมจ านวน  1  
ครั้ง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนนักเรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กได้รู้จักบทบาท
หน้าทีแ่ละได้มี
โอกาสแสดงออก
รวมทั้งยังได้
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นระหว่างเด็ก
ด้วยกัน 

กองการศึกษา 

12 สนับสนุนสภาวัฒนธรรม 
ต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ  ของสภา
วัฒนธรรมต าบลหนองอิ
เฒ่า 

สภาวัฒนธรรมต าบล
หนองอิเฒ่า 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จัดกิจกรรมปีละ  
1  ครั้ง 

สนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ  ของสภา
วัฒนธรรมต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองการศึกษา 

13 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันฟุตบอล 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

แข่งขันฟุตบอล  จ านวน  
1  ครั้ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

14 จัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
และศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในเขตพื้นท่ี 

เพื่อให้เด็กได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

เด็กและเยาวชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

กองการศึกษา 

15 ก่อสร้างลานกีฬา/สนาม
กีฬาประจ าต าบล 

เพื่อเป็นสถานท่ีในการ
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬาและ
สนามกีฬาในพ้ืนท่ี 

- 3,000,000 - - สนามกีฬา  
จ านวน  1  แห่ง 

เป็นสถานท่ีในการ
ออกก าลังกาย 

กองการศึกษา 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  3  พัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
5.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  5.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 แข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต าบล 

เพื่อเป็นการสร้างความ
สามัคคเีพื่อหมู่คณะ
และใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์โดยไม่หันไป
สนใจยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬา
ของประชาชนและ
เยาวชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนให้ความ
สนใจในการออก
ก าลังกายเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 

แบบ  ผ.  01 
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17 แข่งขันกีฬาเช่ือมสัมพันธ์  
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 

เพื่อการสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะและ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยไม่หันไป
สนใจยาเสพติด 

แข่งขันกีฬาเช่ือม
สัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนให้ความ
สนใจในการออก
ก าลังกายเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 

18 สนับสนุนกิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชนต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
มีความสามัคคีเกดิการ
เรียนรู้  สร้างเสริม
ประสบการณ ์

เยาวชนในเขตต าบล
หนองอิเฒ่า 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เกิดความสามัคคี  
เกิดการเรียนรู้  
สร้างเสริม
ประสบการณ ์

กองการศึกษา 

19 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬา
ให้กับเยาวชน 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬาให้กับหมู่บ้าน
และโรงเรียนต่าง ๆ 

35,000 35,000 35,000 35,000 วัสดุกีฬาครบทุก
หมู่บ้าน 

ส่งเสริมให้มีการ
ออกก าลังกาย 

กองการศึกษา 

20 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
แก่เด็กและเยาวชน 

เป็นการส่งเสรมิ
จริยธรรมที่ดีงามให้แก่
เด็กและเยาวชน 

จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการในการ
อบรม 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมี
จริยธรรมอันดีงาม 

กองการศึกษา 

รวม 20  โครงการ - - 725,000 3,725,000 725,000 725,000 - - - 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  6  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฟื้นฟูป่าชุมชน   1.เพื่อฟ้ืนฟูป่าไม้ชุมชน
ตามสภาพธรรมชาติให้
มีความสมบูรณ ์  
2.เพื่อส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากร  ธรรมชาติ
และสิ่ง  แวดล้อม   

จัดโครงการเพื่อฟื้นฟู
สภาพธรรมชาติและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน   

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ   

1.ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการฟื้นฟู
สภาพธรรมชาต ิ  
2.สามารถพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์   

ส านักงานปลัด 

2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม เพื่อส่งเสริมการมีส่วน จัดโครงการปลูกต้นไม้ 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้มสี่วนร่วม ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักงานปลัด 

แบบ  ผ.  01 



- 78 - 
 

พระเกียรต ิ  ร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   

เพื่อฟ้ืนฟูสภาพ
ธรรมชาติและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน   

ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   

ในการฟื้นฟูสภาพ
ธรรมชาติให้อุดมสม
บูรณ   

3 จัดกิจกรรมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ   

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ   

เป็นการสร้าง
จิตส านึกท่ีดีให้กับ
ประชาชน 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  6  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 จัดซื้อถังเก็บขยะมลูฝอย
ภายในต าบล 

เพื่อเป็นท่ีรองรับ
ขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในต าบล
ทั่วถึง 

จ านวนขยะที่จัดซื้อ  
200  ถัง 

100,000 
 

- - - ปริมาณขยะที่มี
การก าจัด   

ประชาชนมีที่รองรับ
ขยะอย่างทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 

5 จัดหาที่ท้ิงขยะประจ าต าบล เพื่อเป็นท่ีรองรับ
ขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในต าบล
ทั่วถึง 

จัดหาที่ท้ิงขยะ  จ านวน  
1  แห่ง 

500,000 - - - ปริมาณขยะที่มี
การก าจัด   

การก าจัดขยะมลู
ฝอยถูกสุขลักษณะ
และยังเป็นการ
จัดการดา้นสิ่งแวด 
ล้อมท่ีดีในชุมชน 

ส านักงานปลัด 

6 จัดซื้อรถเก็บขยะ เพื่อเป็นเก็บขยะจาก
บ้านเรือนไปท าลาย 

รถบรรทุกขนาด  6  ตัน  
6  ล้อ  1  คัน 

2,000,000  - - ปริมาณขยะที่มี
การก าจัด   

การก าจัดขยะมี
ประสิทธิภาพ   

ส านักงานปลัด 

7 จัดซื้อรถดดูสิ่งปฏิกลู เพื่อก าจัดสิ่งปฏิกลู
ในบ้านเรือน 

ซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล  
จ านวน  1  คัน 

- 2,000,000 - - ปริมาณสิ่ง
ปฏิกูลที่มีการ
ก าจัด   

เป็นการก าจดัสิ่ง
ปฏิกูลจากบ้านเรือน 

ส านักงานปลัด 

8 จัดซื้อท่ีดินเพื่อจัดเก็บสิ่ง เพื่อหาแหล่งจัดเก็บ จัดซื้อท่ีดินเพื่อจัดเก็บสิ่ง - 2,000,000 - - ปริมาณขยะที่มี เป็นแหล่งจัดเก็บ ส านักงานปลัด 

แบบ  ผ.  01 
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ปฏิกูล และก าจดัสิ่งปฏิกลู
ในบ้านเรือน 

ปฏิกูล  จ านวน  1  แห่ง การก าจัด   และก าจดัสิ่งปฏิกลู
จากบ้านเรือน 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวดั  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  6  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 อบรมโครงการเมืองสวยใส
ไร้มลพิษ 

เพื่อจัดรูปแบบการ
ก าจัดขยะมลูฝอย
และขยะต่าง ๆ  
ภายในชุมชน 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า  11  
หมู่บ้าน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ   

เป็นการจัดการขยะ
ให้มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

10 จัดท าโครงการรณรงค์เพื่อ
ก าจัดขยะ 

เพื่อให้ความรู้การ
ก าจัดขยะมลูฝอย
อย่างถูกวิธี 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า  11  
หมู่บ้าน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ   

เป็นการจัดการขยะ
ให้มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

11 ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง 
ดูแล บ ารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ควบคมุและลด
มลพิษ เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมเพื่อ
ก าจัดขยะมลู
ฝอย สิ่งปฏิกลู และ
น้ าเสีย 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า  11  
หมู่บ้าน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ   

เป็นการจัดการขยะ
ให้มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

รวม 11  โครงการ - - 2,720,000 4,120,000 120,000 120,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  6  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  6.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองแห่  
หมู่ที ่ 11 

เพื่อเก็บกักเก็บน้ า  
ไว้ท าการเกษตร
อย่างพอเพียง 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบหนองน้ า  ปลูก
ไม้ยืนต้น   

- 2,000,000 
 

- - จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อย่าง  
เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ าไว้ท า
เกษตรพอเพียง
รวมทั้งใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน า
เหล่า  (หนองปากกวาง) 
หมู่ที ่ 4 

เพื่อเก็บกักเก็บน้ า  
ไว้ท าการเกษตร
อย่างพอเพียง 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบหนองน้ า  ปลูก
ไม้ยืนต้น   

- 2,000,000 
 

- - จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อย่าง  
เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ าไว้ท า
เกษตรพอเพียง
รวมทั้งใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองแสง  
หมู่ที ่ 4 

เพื่อเก็บกักเก็บน้ า  
ไว้ท าการเกษตร
อย่างพอพียง 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบหนองน้ า  ปลูก
ไม้ยืนต้น   

- 2,000,000 
 

- - จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อย่าง  
เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ าไว้ท า
เกษตรพอเพียง
รวมทั้งใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสระ
พัง  หมู่ที ่ 11 

เพื่อเก็บกักเก็บน้ า  
ไว้ท าการเกษตร
อย่างพอพียง 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบหนองน้ า  ปลูก
ไม้ยืนต้น   

- 2,000,000 
 

- - จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อย่าง  
เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ าไว้ท า
เกษตรพอเพียง
รวมทั้งใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองค้อ 

เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขต
ต าบล 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบหนองน้ า  ปลูก
ไม้ยืนต้น   

- 
 

2,000,000 - - จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อย่าง  
เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีและ
ใกล้เคียงได้
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  6  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  6.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

แบบ  ผ.  01 

แบบ  ผ.  01 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
6 โครงการขุดลอกและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
วังไทรงาม  หมู่ที่  6 

เพื่อทางระบายน้ า
พื้นที่การเกษตร  
และกักเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหนองน้ า  ปลูกไม้ยืนต้น   

- 2,000,000 
 

- - จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อย่าง  
เพียงพอ   

ท าให้พื้นที่
การเกษตรไม่ถูกน้ า
ท่วมขัง  และเก็บกัก
น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองอิเฒ่า  
หมู่ที ่ 1,2,9  พร้อมก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อเป็นสถานท่ี
พักผ่อนและแหล่ง
ท่องเที่ยว   

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหนองน้ า  ปลูกไม้ยืนต้น   

- 5,000,000 - - จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อย่าง  
เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ าไว้ท า
เกษตรพอเพียง
รวมทั้งใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองค า  
หมู่ที ่ 5 

เพื่อเป็นสถานท่ี
พักผ่อน  และกัก
เก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค  
บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหนองน้ า  ปลูกไม้ยืนต้น   

- 2,000,000 
 

- - จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อย่าง  
เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ าท า
เกษตรพอเพียง
รวมทั้งใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองจาน  
หมู่ที ่ 3 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแล้ง 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหนองน้ า  ปลูกไม้ยืนต้น   

- 2,000,000 
 

- - จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อย่าง  
เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

10 โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองทุ่ม  
หมู่ที ่ 8 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแล้ง 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหนองน้ า  ปลูกไม้ยืนต้น   

- 2,000,000 
 

- - จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อย่าง  
เพยีงพอ   

ท าให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  6  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  6.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเดิ่น  
หมู่ที ่ 5 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคในฤดู
แล้ง 

ขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบหนองน้ า  
ปลูกไมย้ืนต้น   

2,000,000 
 

- - - จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อย่าง  
เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

12 โครงการขุดลอกและ เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ ขุดลอกและปรับปรุง 2,000,000 - - - จ านวนครัวเรือน  ท าให้ประชาชนมีน้ า กองช่าง 

แบบ  ผ.  01 
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ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบ้าน  
หมู่ที ่ 11 

อุปโภค  บริโภคในฤดู
แล้ง 

ภูมิทัศน์รอบหนองน้ า  
ปลูกไมย้ืนต้น   

 มีน้ าใช้อย่าง  
เพียงพอ   

เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

13 โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหัวทุ่ง  
หมู่ที ่ 6 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคในฤดู
แล้ง 

ขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบหนองน้ า  
ปลูกไมย้ืนต้น   

2,000,000 
 

- - - จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อย่าง  
เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

14 โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
กุดวังไทร  หมู่ที่  6 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคในฤดู
แล้ง 

ขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบหนองน้ า  
ปลูกไมย้ืนต้น   

2,000,000 - - - จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อย่าง  
เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

15 โครงการวางท่อระบายน้ า
และปรับปรุงภูมิทัศนห์นอง
กลางโคก  หมู่ที่  4 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคในฤดู
แล้ง 

ขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบหนองน้ า  
ปลูกไมย้ืนต้น   

2,000,000 - - - จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อย่าง  
เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

16 โครงการเปิดทางน้ าห้วย
น้อย  หมู่ที ่ 6 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคในฤดู
แล้ง 

ขุดลอกหนองน้ าเพื่อ
เปิดทางระบายน้ า 

2,000,000 - - - จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อยา่ง  
เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  6  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  6.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการขุดลอกคลองน้ าป่า
ภายในต าบล 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคในฤดู
แล้ง 

ขุดลอกคลองน้ าป่าใช้
ในการเกษตร 

2,000,000 - - - จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อย่าง  
เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

18 โครงการขยายเขตคลอง
ชลประทาน  (สาย  106)  
และภายในต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคในฤดู
แล้ง 

ขุดลอกและขยายเขต
คลองชลประทานเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

2,000,000 - - - จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อย่าง  
เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

19 โครงการขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์หนองน้ า 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคในฤดู

ขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบหนองน้ า  

500,000 - - - จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อย่าง  

ท าให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดู

กองช่าง 

แบบ  ผ.  01 
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สาธารณประโยชน์  หนองวัด
สว่างโนนทัน  หมู่ที ่ 2 

แล้ง ปลูกไมย้ืนต้น   เพียงพอ   แล้ง 

20 โครงการขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์หนองเกลือ  หมู่ที ่ 9 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคในฤดู
แล้ง 

ขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบหนองน้ า  
ปลูกไมย้ืนต้น   

2,000,000 - - - จ านวนครัวเรือน  
มีน้ าใช้อย่าง  
เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

21 วางท่อระบายน้ าคอนกรตี
เสรมิเหล็ก  บ้านดอนกลอย  
หมู่ที ่ 6 

เพื่อลดปัญหาน้ าท่วม
ตามถนนและระบาย
น้ าให้ระบายน้ าได้
อย่างสะดวก 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าระยะความ
ยาว  100  เมตร   

50,000 - - - ก่อสร้างตาม 
แบบมาตรฐาน 

ระบายน้ าออกจาก
บ้านเรือนและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

รวม 21  โครงการ - - 18,550,000 23,000,000     - 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อบรมพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ภายในองค์กรให้ดีขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
การอบรม 

เพื่อเกิดความเข้าใจ
ในวิธีการท างานท่ี
ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบันมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกท้องถิ่น  ข้าราชการ  
พนักงาน   

เพื่อสร้างวิสยัทัศน์ท่ีดีใน
การท างานให้สอดคล้อง
กับงานท่ีท าอยู่ประจ า 

คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา  พนักงานส่วน
ต าบล 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
การอบรม 

ผู้บริหารท้องถิ่น
เข้าใจบทบาทและ
หน้าท่ีของตนมาก
ขึ้นรวมทั้งการ
บริหารงานเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง 

ส านักงานปลัด 

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อเปน็ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าที่พัก  และค่าใช้จ่าย
อื่นของ  คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  พนักงาน

คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา  พนักงานส่วน
ต าบล 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
การอบรมตาม
หลักสตูรตา่ง ๆ 

เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพของ
บุคลากรต่างๆ 

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

 

แบบ  ผ.  01 
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ส่วนต าบล 
4 ค่ารับรองในการประชุมสภา

ท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการต่างๆ   

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

คณะกรรมการ  และ
อนุกรรมการชุดต่าง ๆ 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 

เป็นการตอบแทน
คณะกรรมการต่างๆ 

ส านักงานปลัด 

5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง/คณะกรรมการ
ต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจงาน
จ้าง/กรรมการต่างๆ 

คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง/กรรมการ
ต่างๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
คณะกรรมการที่
ตรวจงาน 

คณะกรรมการ
ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อเป็นค่าจ้างเกี่ยวกับ
การโฆษณา  และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์   

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนกิจกรรมที่
ประชาสมัพันธ์ 

เป็นการ
ประชาสมัพันธ์และ
ผลการปฏิบตัิงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

7 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการ
จ้างเหมาบริการและจ้าง
เหมาแรงงานต่าง ๆ 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนคนท่ี
ปฏิบัติงาน 

เป็นการให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

 
8 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น  

ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพเิศษ   

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น  
ส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี)   

พนักงานส่วนต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 

เป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจให้กับ
พนักงาน 

ส านักงานปลัด 

9 จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพือ่การด าเนินการออก
ประเมินภาษีและจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานท่ีของ  
อบต.หนองอิเฒ่า 

พื้นที่เขตต าบลหนองอิ
เฒ่า 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
งบประมาณที่
สามารถจัดเก็บได ้

ท าให้การเก็บภาษไีด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

10 ค่าใช้จ่ายในการตักสิ่งปฏิกูล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดูดสิ่งปฏิกลู 

อบต.หนองอิเฒ่า 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนครั้ง
ด าเนินการ   

เป็นการรักษาความ
สะอาดและถูก
สุขลักษณะ 

ส านักงานปลัด 

แบบ  ผ.  01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม
ภายในส านักงาน 

เพื่อเป็นการจัดการ
ส านักงานให้เกิดความ
เรียบร้อยและสวยงาม 

อบต.หนองอิเฒ่า 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนครั้ง
ด าเนินการ   

เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ภายในส านักงาน
เพื่อให้งานเป็นไป
อย่างเรียบร้อย 

ส านักงานปลัด 

12 ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
พวงมาลัย  พานพุ่มดอกไม้
สด  และพวงมาลา 

เพื่อจัดซื้อพวงมาลัย  
พานพุ่มดอกไมส้ด  และ
พวงมาลา 

งานรัฐพิธีต่าง ๆ 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนกิจกรรม
และรัฐพิธีท่ีจัดขึ้น 

เป็นการจัดซื้อ
พวงมาลัย  พวง
มาลาในการจัดงาน
รัฐพิธีต่าง ๆ 

ส านักงานปลัด 

13 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติเนื่องใน
โอกาสต่าง ๆ   

กิจกรรมที่จดัขึ้นเพื่อ
เฉลิมพระเกียรต ิ

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติที่
จัดขึ้น 

ประชาชนได ้
แสดงออกถึงความ 
จงรักภักดีต่อสถาบัน 

ส านักงานปลัด 

14 ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ เพื่อเป็นค่าใช้ในการรับ
เสด็จ 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้ารับเสด็จ 

เป็นการแสดงความ
จงรักภักด ี

ส านักงานปลัด 

15 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ทั่วไปและเลือกตั้งซ่อม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้งท่ัวไป
และเลือกตั้งซ่อม  ของ  
อบต.หนองอิเฒ่า 

ต าบลหนองอิเฒ่า  11  
หมู่บ้าน 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคนท่ีมาใช้
สิทธ์ิเลือกตั้ง 

สามารถจัดการ
เลือกตั้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

แบบ  ผ.  01 

แบบ  ผ.  01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  
ค่าอินเตอร์เนต็   
ค่าโทรศัพท์   
ตราไปรษณียากร   
และค่าบริการ
โทรคมนาคม 

จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า   
ค่าอินเตอร์เนต็   
ค่าโทรศัพท์   
ตราไปรษณียากร
ค่าบริการ
โทรคมนาคม 

900,000 900,000 900,000 900,000 การประหยัด
งบประมาณ 

เป็นการจ่าย
ค่าบริการด้าน
สาธารณูปโภค 

ส านักงานปลัด/ 
กองช่าง/ 

กองการศึกษา 

17 ค่าใช้จ่ายวางผังเมืองและ
ปรับปรุงผังเมืองรวมหรือ
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางผัง
เมืองหรือปรับปรุงผัง
เมืองรวมหรือชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ   

พื้นที่ต าบลหนองอิ
เฒ่า  11  หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 การวางผัง
เมืองได้
มาตรฐาน 

เป็นการวางผัง
เมืองที่มี
ประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

18 สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

เพื่อสนับสนุนโครงการ
ตามแนวพระราชด าร ิ

พื้นที่ต าบลหนองอิ
เฒ่า  11  หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
กิจกรรม/
โครงการที่จดั
ตาม
พระราชด าร ิ

เป็นการน า
โครงการตาม
พระราชด าริไปใช้
ให้เกิดประโยชน ์

ส านักงานปลัด 

19 โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรยีม
ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

เพื่อพัฒนาความรู้ของ
บุคลากรภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบล
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  
พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้า
โครงการ   
 

เป็นการเตรียม
ความพร้อมเพื่อสู่
ประชาคมอาเซียน 

ส านักงานปลัด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี เพื่อจัดงานกิจกรรม
เกี่ยวกับงานรัฐพิธี   

จัดงานกิจกรรม
เกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่าง 
ๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้า
โครงการ   

เป็นการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน 

ส านักงานปลัด 

แบบ  ผ.  01 
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21 เติมน้ ายาเคมเีครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าเติมน้ ายา

เคมีของเครื่องดับเพลิง
ชนิดแขวน 

จัดซื้อน้ ายาเคมีของ
เครื่องดับเพลิง 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนถัง
ดับเพลิงท่ี
สามารถใช้งาน
ได ้

ป้องกันและระงับ
การเกิดอัคคภีัย 

ส านักงานปลัด 

22 ออกแบบและปรับปรุง
เว็บไซต ์

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนของผู้เข้า
ชมเว็บไซต ์

สามารถปรับปรุง
ระบบฐานข้อมลูเพื่อ
การด าเนินงานได้
อย่างถูกต้อง 

ส านักงานปลัด 

23 ขยายระบบสัญญาณ
อินเตอร์เนต็ภายในต าบล 

เพื่อบริการระบบ
อินเตอร์เนต็ให้ครอบคลุม
พื้นทีต่ าบลหนองอิเฒ่า 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

- 400,000 - - จ านวน
ประชาชนท่ีมา
ใช้บริการ
อินเตอร์เนต็ 

ประชาชนสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้
สะดวกและรวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 

24 ค่าเช่าพ้ืนท่ีโดเมนเนม
เว็บไซต์และคา่เช่าพ้ืนท่ี  
(Hosting)  เว็บไซต ์

เพื่อเช่าพื้นที่ในการจัดท า
เว็บไซต์ประจ าหน่วยงาน 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

7,200 7,200 7,200 7,200 เวลาในการ
สืบค้นข้อมูล
รวดเร็ว 

บริการข้อมลู
ข่าวสารตา่ง ๆ  
ให้กับประชาชน
รวดเร็วและต่อเนื่อง 

ส านักงานปลัด 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 การจัดประชุมสภาสัญจร  
ประชาคมหมู่บ้าน  
ประชาคมต าบล   

เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้เป็นแนวทาง
ในการจัดท าข้อบัญญัติ   

ออกประชาคม  11  
หมู่บ้าน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ   

ชุมชนได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน
และก่อให้เกิดความ
ร่วมมือท่ีดีในสังคม
และชุมชน   

ส านักงานปลัด 

26 จัดท าโครงการอ าเภอยิม้
เคลื่อนที ่

เพื่อออกบริการ
ประชาชนนอกสถานท่ี

ออกบริการประชาชน
ร่วมกับส่วนราชการ

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ   

เป็นการบริการ
ประชาชนร่วมกับ

ส านักงานปลัด 

แบบ  ผ.  01 
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ร่วมกับส่วนราชการอื่น อื่น ส่วนราชการอื่น 
27 อบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมายให้กับประชาชน 
เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ   

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
กฎหมายมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

28 จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ใน
ระบอบประชาธิปไตย 

เพื่อสร้างจิตส านึกอัน
ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ   

ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
การปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักงานปลัด 

29 จัดตั้งศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น 

เพื่อปลูกฝังให้ประชาชน
มีความรู้ในการปกครอง
แบบประชาธิปไตยและ
ลดความขดัแย้งภายใน
สังคม 

จัดอบรมและกิจกรรม
กรรมต่าง ๆ  เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ   

เป็นการลดความ
ขัดแย้งภายในสังคม 

ส านักงานปลัด 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์

เพื่อซ่อมแซมครุภณัฑ์
ต่าง ๆ  ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 

ซ่อมแซมครภุณัฑ์ต่าง ๆ  
เช่น  คอมพิวเตอร์  
เครื่องถ่ายเอกสาร  ฯลฯ 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครั้งท่ี
ซ่อมแซม 

ซ่อมแซมครภุณัฑ์ให้
ใช้ปฏิบัติงานได้
ตามปกต ิ

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

31 ก่อสร้างห้องกิจการสภา เพื่อเป็นสถานท่ี
ปฏิบัติงานของสภา
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า 

สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า 

200,000 - - - จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน ์

เป็นสถานท่ี
ปฏิบัติงานของสภา
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า 

ส านักงานปลัด 

32 ซ่อมแซมครภุณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ซ่อมแซมที่ดินและ
อาคารที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 

ซ่อมแซมที่ดินและ
อาคารต่าง ๆ  ภายใน
ส านักงาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครั้งท่ี
ซ่อมแซม 

ซ่อมแซมครภุณัฑ์
ที่ดินและอาคารต่าง 
ๆ  พร้อมใช้งาน 

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

33 ค่าจัดซื้อภาชนะรองรับน้ า เพื่อจัดซื้อภาชนะ
ส าหรับรองรับน้ าในการ
อุปโภคบรโิภคในฤดูแล้ง 

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่าทุกหมู่บ้าน 

100,000 - - - - จ านวนที่จัดซื้อ ส านักงานปลัด 

แบบ  ผ.  01 
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34 ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อวัสดุงานบ้านงาน
ครัวใช้ในส านักงานและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนที่จัดซื้อ ท าให้มีวัสดุงานบ้าน
งานครัวใช้ใน
ส านักงานและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ส านักงานปลัด/ 
กองการศึกษา 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ส าหรับใช้ในงาน
ราชการ 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง  
และหล่อลื่น  ส าหรับ
รถยนต ์ เครื่องพ่น
หมอกควัน  
รถจักรยานยนต ์ 
เครื่องตัดหญ้า  ฯลฯ 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนที่
จัดซื้อ 

มีน้ ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นส าหรับ
ใช้ในงานราชการ 

ส านักงานปลัด/ 
กองช่าง/ 

กองการศึกษา 

36 ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน 

เพื่อเปน็ค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน ของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง  ในการ
เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสตูรตา่ง ๆ  เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากร 

คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา พนักงาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
บุคลากรที่
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
บุคลากร 

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

37 เงินเดือน ค่าตอบแทน
ฝ่ายการเมือง ฝ่าย
ประจ า และค่าใช้จ่าย

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน 
ค่าตอบแทนฝ่าย
การเมือง ฝ่ายประจ า 

คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา พนักงาน 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 จ านวน
งบประมาณ
ที่ใช้จ่าย 

เป็นเงินค่าตอบแทน
ฝ่ายการเมือง ฝ่าย
ประจ า และ

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

แบบ  ผ.  01 
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ด้านบุคลากรต่างๆ  ค่าเช่าบ้าน ค่า
การศึกษาบุตร 

ค่าตอบแทนต่าง ๆ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
น้ ามันเชื้อเพลิง  และ
หล่อลื่น   

จัดซื้อน้ ามัน
เชื้อเพลิง  และหล่อ
ลื่น  ส าหรับ
รถยนต ์ เครื่องพ่น
หมอกควัน  เครื่องตัด
หญ้า 

150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนวัสดุ
ที่จัดซื้อ 

เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการและส่ง
เอกสารของทาง 
ราชการ   

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

39 ค่าวัสดสุ านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
วัสดุเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล   

จัดซื้อกระดาษชนิด
ต่างๆ  ธงชาติ  ธงตรา
สัญลักษณ ์ ปากกา   
ดินสอ  แฟ้มเก็บ
เอกสาร  น้ าดื่ม
ส าหรับบริการ
ประชาชน  และวัสดุ
อื่น  ๆ   

150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนวัสดุ
ที่จัดซื้อ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี   

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

40 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
วัสดุคอมพิวเตอร ์  

จัดซื้อตลับผง
หมึก  เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล แผ่นซี.ดี. 
โปรแกรม  และอื่นๆที่
จ าเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร ์

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนวัสดุ
ที่จัดซื้อ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี   

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

แบบ  ผ.  01 

แบบ  ผ.  01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

41 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

จัดซื้อจัดซื้อวัสดุ                                                                                                                      
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ต่างๆ  

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวัสดุ
ที่จัดซื้อ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี   

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

42 ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่
ยานพาหนะ   
 

จัดซื้อยางนอก  ยาง
ใน  น้ ามันเบรก  หัว
เทียน  แบตเตอรี ่ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน  
และอื่น ๆ  ที่เป็นวัสด ุ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง   

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนวัสดุ
ที่จัดซื้อ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี   

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

43 ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
วัสดุใช้ในการโฆษณา
ประชาสมัพันธ์    

จัดซื้อ กระดาษเขียน
โปสเตอร ์สีน้ า พู่กัน 
แผ่นสติ๊กเกอร ์ 
ไม้อัด  แปรงทาสีและ
อื่น ๆ ที่จ าเป็น 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวัสดุ
ที่จัดซื้อ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี   

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

44 ค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
วัสดุก่อสร้างไว้ใช้
ภายในที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล   

จัดซื้อเหล็กเช่ือม   
ปูนซีเมนต ์ ทราย  อิฐ
หิน  สีทาภายนอก   
สีทาภายใน  เลื่อย  
และวัสดุอื่น  ๆ ฯลฯ   

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนวัสดุ
ที่จัดซื้อ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี   

ส านักงานปลัด/
กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

45 ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
วัสดุไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ   

จัดซื้อสายไฟ   
ปลั๊กไฟ  สวิทช์

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนวัสดุ
ที่จัดซื้อ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

แบบ  ผ.  01 
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ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า   
บัลาสต ์ สตาร์ทเตอร ์
 มิเตอรไ์ฟฟ้า  และ
อุปกรณ์อื่นๆ 

เจ้าหน้าท่ี   

46 ค่าวัสดุอื่น เพื่อจัดซื้อวัสดุอื่น จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น 
มิเตอร์น้ า-ไฟฟ้า 
สมอเรือ หัวเชื่อมแก๊ส 
หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส 
ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวัสดุ
ที่จัดซื้อ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี   

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

47 ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจัดวัสดเุครื่อง
ดับเพลิง 

จัดซื้อถังดับเพลิง   
ลูกบอลดับเพลิง 
หัวฉีดดับเพลิง  สาย
ส่งน้ าดับเพลิง และ
วัสดุอื่นๆในการ
ดับเพลิง 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวัสดุ
ที่จัดซื้อ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี   

ส านักงานปลัด 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

48 ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเฉลมิพระ
เกียรติและส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมตาม
โครงการรักน้ า  รักป่า  
รักษาแผ่นดิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมเฉลมิ
พระเกียรติและ
ส่งเสริมสนับสนุน 
กิจกรรมตามโครงการ
รักน้ า  รักป่า  รักษา
แผ่นดิน   

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรต ิ

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนคนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เป็นการอนุรักษ์ป่า 
ไม้  แหล่งน้ า  

ส านักงานปลัด 

แบบ  ผ.  01 
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49 ก่อสร้างอาคารที่ท าการ
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า 

เพื่อเป็นสถานท่ีท างาน
และบริการประชาชน
ผู้มาตดิต่อราชการ 

ก่อสร้างอาคารที่ท า
การองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   

5,000,000 - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ
เพิ่มขึ้น 

เป็นสถานท่ีท างาน
และบริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

50 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ผู้ที่ได้รับ
ค าสั่งให้ปฏิบัตหิน้าท่ี
ต่าง ๆ   

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคนท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ี 

สร้างขวัญก าลังใจใน
การท างาน 

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

51 โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารหอประชุม
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อเป็นค่าปรับปรุง
และต่อเติมอาคาร
หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า 

ปรับปรุงและต่อเติม
อาคารหอประชุม
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคนท่ี
ใช้ท า
กิจกรรม 

เป็นสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ  

กองช่าง 

รวม 51  โครงการ   25,827,200 20,927,200 20,527,200 20,527,200    
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  7.1  แผนงานงบกลาง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ  
ให้กับผู้สูงอาย ุ  

ผู้สูงอายุภายในต าบล
หนองอิเฒ่าท่ี  ไดร้ับ
การขึ้นทะเบียน   

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ านวนผู้
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้สูงอายผุู้เงินทุนไว้
ใช้ในยามจ าเป็น 

ส านักงานปลัด 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ   เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ  
ให้กับผู้พิการ   

ผู้พิการภายในต าบล
หนองอิเฒ่าท่ี  ไดร้ับ
การขึ้นทะเบียน   

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนผู้
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้พิการเงินทุนไว้ใช้
ในยามจ าเป็น 

ส านักงานปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ  
ให้กับผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ภายใน
ต าบลหนองอิเฒ่า   

60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู้
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์มเีงินทุน
ไว้ใช้ในยามจ าเป็น 

ส านักงานปลัด 

4 สมทบกองทุนจัดสวสัดิการ
ชุมชน 

เพื่อสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน  “ออม
วันละบาท” 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า  11  
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 สมทบ
กองทุน  ปี
ละ  1  ครั้ง   
 

ท าให้มีการออมและ
เป็นการสร้าง
สวัสดิการให้ชุมชน 

ส านักงานปลัด 

5 สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
งบประมาณ
ที่สมทบ
กองทุน 

ข้าราชการได้มี
สวัสดิการอย่าง
ทั่วถึง 

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

แบบ  ผ.  01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  7.1  แผนงานงบกลาง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทนให้แก่
พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล  

- 15,000 15,000 15,000 จ านวนคน พนักงานจ้างได้รับ
สวัสดิการทั่วถึง 

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

รวม 1  โครงการ - -  15,000 15,000 15,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ  ผ.  02 

แบบ  ผ.  01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
 2.1  แผนงานการเกษตร    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรต าบล
หนองอิเฒ่า 

สนับสนุนงบประมาณให้
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลหนองอิเฒ่า 

50,000 50,000 50,000 50,000 งบประมาณ
ที่อุดหนุน 

ส่งเสริมการ
ด าเนินงานของ
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเก
ษตรต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงานปลัด ศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
การเกษตร

ต าบล
หนองอิเฒ่า 

2 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอยางตลาด  
ตามโครงการจดังาน
ประเพณีบุญคณูลาน   

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญคณูลาน
ของอ าเภอยางตลาด   
 

ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ยางตลาด   

20,000 20,000 20,000 20,000 งบประมาณ
ที่อุดหนุน 

สนับสนุนการจัด
งานประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ่
ของอ าเภอยาง
ตลาด   

กองการศึกษา ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอยาง
ตลาด 

รวม 2  โครงการ - - 70,000 70,000 70,000 70,000 - - -  
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   1  พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  สังคมและบริการด้านสาธารณสุข 
3.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน2561 2562 2563 2564 

แบบ  ผ.  02 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน 
1 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพการ
งานด้านสาธารณสุข 

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่า  ทั้ง  11  หมู่บ้าน 

220,000 220,000 220,000 220,000 งบประมาณ
ที่อุดหนุน 

เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพการ
งานด้าน
สาธารณสุข 

ส านักงานปลัด คณะกรรม 
การหมู่บ้าน 

2 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน  (ศสมช.) 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพการ
งานด้านสาธารณสุข 

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่า  ทั้ง  11  หมู่บ้าน 

82,500   82,500   82,500   82,500   งบประมาณ
ที่อุดหนุน 

เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพการ
งานด้าน
สาธารณสุข 

ส านักงานปลัด สาธารณสุข
มูลฐาน
ชุมชน  

(ศสมช.) 

รวม 2  โครงการ - - 302,500 302,500 302,500 302,500 - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอยางตลาดตาม
โครงการของรับเงิน
อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจดัจ้าง

เพื่อเปน็เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของศูนย์
ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจดั
จ้างขององค์การบริหาร

ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ยางตลาด 

22,000 22,000 22,000 22,000 จ านวนผู้เข้า
โครงการ   
 

สนับสนุนศูนย์
รวมข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ส านักงานปลัด ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอยาง
ตลาด 

แบบ  ผ.  02 
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ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ส่วนต าบล   

2 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 
อ าเภอยางตลาดตาม 
โครงการสนับสนุนการ 
จัดงานรัฐพิธี  ประจ าปี   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การจัดงานรัฐพิธี 
ของอ าเภอยางตลาด 

ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ยางตลาด 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้า
โครงการ   
 

สนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธี 

ส านักงานปลัด ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอยาง
ตลาด 

3 อุดหนุน อบต.คลองขาม  
ตามโครงการขอรับเงิน 
อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วม 
ในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

เพื่ออุดหนุน  
อบต.คลองขามเพื่อ 
จัดท าศูนย์ปฏิบตัิการ 
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอ 

อบต.คลองขาม 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า
โครงการ   
 

ประชาชนไดร้ับ 
การบริการที่ด ี

ส านักงานปลัด อบต. 
คลองขาม 

รวม 3  โครงการ - - 67,000 67,000 67,000 67,000     
 
 

รายละเอียดโครงพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับประสานโครงพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านค ามะยาง   
หมู่ที ่ 7  –  ต าบลยางตลาด  
อ าเภอยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ ์

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง  4  เมตร 
ช่วงที ่ 1  บ้านค ามะยาง  หมู่ที ่ 
7–  บ้านดอนกลอย  หมู่ที ่ 6  
ยาว  5,500  เมตร 

16,292,500 16,292,500 16,292,500 16,292,500 ความยาวของถนน ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ ์

แบบ  ผ.  03 
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ช่วงที ่ 2  บ้านดอนกลอย   
หมู่ที ่ 6  –ต าบลยางตลาด  
ยาว  2,260  เมตร  หน้า  0.15  
เมตร  ถมลูกรังข้างละ  0.50  
เมตร  คดิเป็นพ้ืนท่ีเทคอนกรตี
ไม่น้อยกว่า  31,040  ตาราง
เมตร 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านโนนชาด   
หมู่ที ่ 3  –  บ้านหนองโก  
ต าบลโคกพระ  อ าเภอ
กันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง  4  เมตร  ยาว  
4,000  เมตร  หน้า  0.15  
เมตร  ถมลูกรังไหล่ทางข้างละ  
0.50  เมตร  คิดเป็นพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  16,000  
ตารางเมตร   

8,398,000 8,398,000 8,398,000 8,398,000 ความยาวของถนน ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ ์

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านดงน้อย   
หมู่ที ่ 5  –  บ้านค าไฮ  
ต าบลหนองตอกแป้น  
อ าเภอยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ ์

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง  4  เมตร  ยาว  
3,000  เมตร  หน้า  0.15  
เมตร  ถมลูกรังไหล่ทางข้างละ  
0.50  เมตร  คิดเป็นพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  12,000  
ตารางเมตร   

6,299,000 6,299,000 6,299,000 6,299,000 ความยาวของถนน ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ ์

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านหลักด่าน   

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง  4  เมตร  ยาว  

2,940,000 2,940,000 2,940,000 2,940,000 ความยาวของถนน ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ ์

แบบ  ผ.  03 
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หมู่ที ่ 11  –  บ้านลิ้นฟ้า  
ต าบลกุดไส้จ่อ  อ าเภอ
กันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม 

1,400  เมตร  หนา้  0.15  
เมตร  ถมลูกรังไหล่ทางข้างละ  
0.50  เมตร  คิดเป็นพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  5,600  
ตารางเมตร   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านดงน้อย   
หมู่ที ่ 4  –  บ้านโคกสาย  
ต าบลหนองตอกแป้น  
อ าเภอยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ ์

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง  4  เมตร  ยาว  
2,337  เมตร  หน้า  0.15  
เมตร  ถมลูกรังไหล่ทางข้างละ  
0.50  เมตร  คิดเป็นพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  9,384  
ตารางเมตร   

4,906,900 4,906,900 4,906,900 4,906,900 ความยาวของถนน ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ ์

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
หนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 9  –  
กิโลเมตรที่  5  อ าเภอยาง
ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ ์

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง  5  เมตร  ยาว  
1,456  เมตร  หน้า  0.15  
เมตร  ถมลูกรังไหล่ทางข้างละ  
0.50  เมตร  คิดเป็นพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  7,280  
ตารางเมตร   

3,821,000 3,821,000 3,821,000 3,821,000 ความยาวของถนน ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ ์

7 ก่อสร้างสะพานเช่ือมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน  บ้านดง
น้อย  หมู่ที ่ 4  –  บ้านโนน
สวรรค์  หมู่ที่  8 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างสะพาน  จ านวน  1  
แห่ง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาวของ
สะพานและพื้นท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ทางหลวงชนบท
จังหวัดกาฬสินธุ ์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสรมิเหล็กข้ามห้วยปลาหลด  
จากบ้านโนนชาด  หมู่ที ่ 3  
–  บ้านดอนยูง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างสะพาน  จ านวน  1  
แห่ง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาวของ
สะพานและ
พื้นที่ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ทางหลวงชนบท
จังหวัดกาฬสินธุ ์

9 สูบน้ าด้วยพลังงานทดแทน
และสบูน้ าด้วยระบบท่อ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ไว้อุปโภค  บรโิภค  
และท าการเกษตร 

วางท่อสูบน้ า  พร้อมจัดหา
เครื่องสูบน้ าด้วยพลังไฟฟ้า   

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 พื้นที่ก่อสร้าง ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภคและท า
การเกษตร 

อบจ.กาฬสินธุ ์

10 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ลาดยางสาย  ภายในต าบล
หนองอิเฒ่า 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง   

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ ์

11 ปรับปรุงระบบกรองน้ า  
ประปาหมู่บ้าน  บ้าน
หนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ 9 

เพื่อปรับปรุงระบบ
กรองน้ าให้มี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบกรอง
น้ าให้พร้อมใช้งาน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน ์

แก้ไขปัญหาระบบ
การผลิตน้ าประปา 

อบจ.กาฬสินธุ ์

12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง   1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ ์

13 ขยายไหล่ทางถนนลาดยาง
สาย  กส  2058  และ
ภายในต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมและขยาย
ไหล่ทางถนนลาดยาง   

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความกว   งของ
ไหล่ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ ์

รวม 13  โครงการ - - 62,657,400 62,657,400 62,657,400 62,657,400 - - - 
 

รายละเอียดโครงพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับโครงพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

แบบ  ผ.  03 

แบบ  ผ.  06 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว  และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  6  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การป้องกันและการควบคุม
ไฟป่า 

เพื่อป้องกันและการ
ควบคุมไฟป่า 

จัดอาสาสาสมัครระวังไฟป่า 5,000 5,000 5,000 5,000 จัดกิจกรรมปีละ  
2  ครั้ง 

เป็นการป้องกัน
ไม่ให้เกิดไฟป่า 

ส านักงานปลัด 

รวม 1  โครงการ - - 5,000 5,000 5,000 5,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

แบบ  ผ.  08 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้เป็นพาหนะ
ในการติดต่อ
ราชการกับ
หน่วยงานหรือ
สถานท่ีราชการ
อื่น 

จัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด  1  ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า  2,400 ซีซี  
ขับเคลื่อน  2  ล้อ  
แบบมีช่องว่างข้าง
หลักคนขับ 

657,000 - - - ส านักงานปลัด 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

เป็นการรักษา
ความปลอดภัยใน
สถานท่ีราชการ
และภายในต าบล 

จัดซื้อกล้องวงจรปิด 100,000 - - - ส านักงานปลัด 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์ส าหรับ
งานประมวลผล ขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ 

22,000 - - - ส านักงานปลัด 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 
ส าหรับงานส านักงาน 

16,000 - - - ส านักงานปลัด 

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 

7,900 - - - ส านักงานปลัด 

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

จัดซื้อกล้องดิจติอล 5,000 - - - กองช่าง 

แบบ  ผ.  08 
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7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อใช้ในส าหรับ
เปลี่ยนเครื่องสูบ
น้ าท่ีช ารุดหรือรอ
การซ่อมแซม 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า  
ปั๊มหอยโข่ง  ขนาด  
7.5  แรงม้า  จ านวน  
2  เครื่อง 

60,000 - - - กองช่าง 

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในการถ่าย
เอกสารและอัด
ส าเนาเอกสารของ
ทางราชการ 

จัดซื้อเครื่องอัดส าเนา
ระบบดิจติอล  จ านวน  
1  เครื่อง 

90,000 - - - ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้ในการ
ประชาสมัพันธ์
โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ  
ของทางราชการ 

จัดซื้อชุดเครื่องเสียง
พร้อมไมโครโฟน  
จ านวน  1  ชุด 

50,000 - - - ส านักงานปลัด 

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในการเก็บ
เอกสารของทาง
ราชการ 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานเลื่อน  
(แบบสูง)  กว้าง 55 
ซม.  ยาว 100 ซม.  
สูง 84 ซม.  

- 5,900 - - ส านักงานปลัด 

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อความ
สะดวกสบายใน
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและผูม้า
ติดต่อราชการ 

จัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศ ชนิดติดผนัง  
ขนาด 12,000 บีทียู  
จ านวน 1 เครื่อง (ตาม
บัญชีราคามาตรฐาน

- 17,000 - - ส านักงานปลัด 

แบบ  ผ.  08 
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ครุภณัฑ)์   
12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ใช้เก็บเอกสารของ
ทางราชการและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร  ชนิด  2 บาน
ประตู  มือจับบดิ  ช้ัน
วางเอกสาร  จ านวน  
3  ช้ัน 

- 11,000 - - ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง/ 

กองการศึกษา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้เด็กมีโต๊ะ
รับประทานอาหารที่
เพียงพอ 

จัดซื้อโตะ๊
รับประทานอาหาร 

- - 50,000 - กองการศึกษา 

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์สนาม เพื่อให้เด็กมีเครื่อง
เล่นสนามที่
ปลอดภัยและฝึกการ
เรียนรูด้้านต่าง ๆ 

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น
สนาม 

- - 200,000 - กองการศึกษา 

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้เด็กมีช้ันวาง
รองเท้าที่เป็น
ระเบียบ 

จัดซื้อช้ันวางรองเท้า - - 8,000 - กองการศึกษา 

16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

จัดซื้อเครื่องรบัส่ง
วิทยุ  ชนิดติด
รถยนต์ ขนาดก าลัง
ส่ง 25 วัตต์ 
ประกอบด้วย 
ตัวเครื่อง ไมโครโฟน 
เสาอากาศ อุปกรณ์
ติดตั้งครบชดุ ชุด
หนังสือคู่มือ 

- 24,000 - - ส านักงานปลัด 
 

 

แบบ  ผ.  08 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

จัดซื้อไฟจดุตรวจ  
จ านวน  2  ชุด 

22,000 - - - ส านักงานปลัด 
 
 

18 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ท างานขนาดกว้าง  
56  ซม.  ยาว  59 
ซม.สูง  90  ซม.   
บุหนังพีวีซี   

- 1,500 - - กองคลัง 

19 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งกอ่สร้าง 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อบริการน้ าดื่มแก่
ประชาชน 

จัดซื้อตู้น้ าดื่ม น้ าร้อน-
น้ าเย็น แบบถังคว่ า
จ านวน 1 เครื่อง ขนาด
กว้าง 30.5 ซม. สูง 
1,080 ซม. ลึก 38  ซม. 
น้ าหนัก 19 กก. จ านวน 
2 ก๊อก อุณหภูมิน้ าร้อน 
85-95 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิน้ าเย็น 3-10 
องศาเซลเซียส   ก าลัง
ไฟ N/A 

- 5,990 - - ส านักปลดั 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

แบบ  ผ.  08 

แบบ  ผ.  08 
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(ผลผลิตของ
โครงการ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

20 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

จัดซื้อโตะ๊ท างาน  
ขนาดกว้าง 78 ซม. 
ยาว 155 ซม. สูง 
75 ซม.  

 - 5,900 - - ส านักงานปลัด 

21 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในการเก็บ
เอกสารของทาง
ราชการ 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานเลื่อน  
(รุ่นเล็ก) จ านวน  1  
หลัง  กว้าง 16  นิ้ว 
ยาว 39 น้ิว  สูง 34 
นิ้ว 

- 4,500 - - ส านักปลดั 

22 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในการพิมพ์
เอกสารของทาง
ราชการ 

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ้ค 
จ านวน 1 เครื่อง 
ขนาดจอภาพไม่น้อย
กว่า 12 นิ้ว 
(รายละเอียด
มาตรฐานครุภณัฑ์
ของกระทรวงดิจิทัล
เพือ่เศรษฐกิจและ
สังคม) 

- 16,000 - - กองการศึกษา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
โรงงาน 

เพื่อใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่
ยนต์ จ านวน 4 
เครื่อง ปริมาตร
กระบอกสูบ 50.2  

- 15,000 - - ส านักปลดั 

แบบ  ผ.  08 
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ซีซีประสิทธิภาพ
เครื่องยนต์  3.1 
แรงม้า เครื่องยนต์  
2 จังหวะ ลูกสูบ
เดี่ยว แผ่นบังคับโซ่ 
12-18 น้ิว  เชือกดึง
สตาร์ทมือ 

24 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อใช้ตัดหญ้า
บริเวณรอบที่ท าการ
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้
แบบเข็น  จ านวน 1
เครื่อง มีสายพาน  
มูเล่ย์ และใบมดีครบ
ชุด ความกว้างของ
จานตัดหญ้า 14นิ้ว 

- 13,000 - - ส านักปลดั 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่   7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

จัดซื้อเครื่องพ่นยา
แบบโยกมือ  ขนาด  
16  ลิตร  จ านวน  
2  ถัง  

- 2,000 - - ส านักงานปลัด 

 รวม     1,029,900 121,790 258,000 -  

แบบ  ผ.  08 
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ส่วนที ่ 5 

การติดตามและประเมินผล 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
    กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้ องและ
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบ
การประเมินผลระดับใด 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) 

เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี ประกอบด้วย 

1.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
    (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
    (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
    (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
    (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
    (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
    (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
    (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
    (8) แผนงาน 5 คะแนน 
    (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
    (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
    คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประกอบด้วย 

2.1.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.1.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.1.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.1.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
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    (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
    (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
    (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
    (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
    (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
    (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
    (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
    (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
    (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) 5 คะแนน 
    (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
    (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
    (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
    คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
3.1  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ประเด็นการพิจารณา  
 1. ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  คะแนน 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  คะแนน 
3. ยุทธศาสตร์ 65  คะแนน  ประกอบด้วย 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

 รวมคะแนน 100 
2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผลโครงการ  จ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ  ประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ  8  เกณฑ์  ด้วยกันคือ 
 1.  เกณฑ์ความก้าวหน้า  (Progress) 
 เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน  การประเมิน
ความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า  การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
หรือไม่  เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  ประการ  คือ 
      1)  ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา  เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต  (Outputs)  ของ 
โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ  ความยาวของถนนที่สร้างได้  จ านวนแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือ
การเกษตร  สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง  เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่ก าหนด 
      2)  จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ  เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ  มากมาย  จึง 
จ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า  โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  
ทั้งกิจกรรมหลัก  กิจกรรมพ้ืนฐาน  กิจกรรมรอง  และกิจกรรมเสริม  ในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์  เดือน  ไตร
มาส  หรือระยะของโครงการ  (Phase) 
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      3)  ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา  เป็นตัวชีว้ัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ  ซึ่ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ  ได้แก่  งบประมาณที่ใช้ไป  งบประมาณท่ีอยู่ระหว่างผูกพัน  เงินงวดและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ  และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับเวลา  ในรูปของคน - วัน   (Man - day)  
หรือ  คน - เดือน  (Man - month) 
      4)  ระยะเวลาที่ใช้ไป  เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่า  ได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้วและเหลือระยะเวลา
อีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ  โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุตาม
เป้าหมายด้านเวลา  และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวม 
 2.  เกณฑ์ประสิทธิภาพ  (Efficiency) 
 การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้  กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงาน  
ทรัพยากรที่ใช่นอกจากงบประมาณแล้ว  ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์  ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้
ไปในการด าเนินงาน  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  ประการ  คือ 
      1)  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ 
โครงการ  เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน  ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  สมประโยชน์  ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 
      2)  ผลิตภาพต่อก าลังคน  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ  ซึ่ง
นอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้ว  ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลใน
การด าเนินโครงการ  และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนิน 
กิจกรรม  และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 
      3)  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ  จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน  จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแต่ละปี  จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 
      4)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ  เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ  อาทิ  การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ  การตัดทอน
ขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ  การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการ  คิดเป็น
ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 
 3.  เกณฑ์ประสิทธิผล  (Effectiveness) 
 การประเมินประสิทธิผล  เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพะด้าน  โดยดูจากผลลัพธ์จาก
การด าเนินงาน  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  
ประการ  คือ 
      1)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย  เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ 
เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร  โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเป้าหมาย  อาทิ  การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ  สังคม 
      2)  ระดับการมีส่วนร่วม  เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วม  โดยสามารถ
อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อยเพียงไร  และ
โครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร  ระดับการมีส่วนร่วมสามารถส าเร็จมากน้อยเพียงไร  และ
โครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้ย่างไร  ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก  จ านวนประชากร  ความถ่ี  
ระดับและกิจกรรม  ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ  วางแผนและติดตามผล 
      3)  ระดับความพึงพอใจ  เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ  โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ 
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ  สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โครงการ  ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
      4)  ความเสี่ยงของโครงการ  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ 
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่  ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมของโครงการ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 4.  เกณฑ์ผลกระทบ  (Impacts) 
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 เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ชุมชน  สังคมและหน่วยงานในภาพรวม  
เป็นผลกระทบระยะยาว  ผลกระทบอาจมีทั้งท่ีมุ่งหวัง  (Intended  impacts)  และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง  
(Unintended  impacts)  ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้  ประกอบด้วยตัวชี้วดั  3  ประการ  คือ 
      1)  คุณภาพชีวิต  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย  อาทิ  รายได้  ความเป็นอยู่  โอกาสทางการศึกษา  การมีงานท า  สุขอนามัยสภาพแวดล้อมของ 
ครัวเรือน  ชุมชน  โดยสมารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี  หรือมาตรฐานการด ารงชีพ 
      2)  ทัศนคติและความเข้าใจ  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ  โดยสามารถวัดระดับ  (Scale)  ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง  
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการ  นโยบาย  ผลประโยชน์ของโครงการ  ความพึงพอใจในการรับบริการและ
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 
      3)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ  อาทิ  สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม  จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติมากข้ึน 
 5.  เกณฑ์ความสอดคล้อง  (Relevance) 
 เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการหรือ
สามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่  ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง  ตลอดจน
จะต้องตอบค าถามด้วยว่า  แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้
หรือไม่  ประกอบด้วยตัวชี้วัดส าคัญ  3  ประการ  คือ 
      1)  ประเด็นปัญหาหลัก  ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น  ทั้งท่ี
ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข  รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน  ตาม
ความรุนแรงของปัญหา 
      2)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา  เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา  ซึ่งเป็น
มาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการน ามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลา
ของการด าเนินโครงการ  และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
      3)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย  เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ 
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่  อาทิ  ค าร้องเรียน  ข้อร้องทุกข์  ให้แก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ  หรือได้รับความ 
เสียหายจากการด าเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชากรเป้าหมาย 
 6.  เกณฑ์ความย่ังยืน  (Sustainbility) 
 เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง  โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่าจะ
สามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ  ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้  
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามรถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ   
3  ประการ  คือ 
      1)  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ  (Economic  viability)  เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการ
เงินของโครงการ  อาทิ  จ านวนงบประมาณของโครงการ  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ภาระผูกพัน  สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้  แหล่งสนับสนุนงบประมาณ  ปริมาณงบประมาณ  หรือเงินทุนหมุนเวียน  จ านวน  
และขนาดกองทุนด าเนินโครงการ  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
      2)  สมรรถนะด้านสถาบัน  (Institutional  capacity)  เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานใน
การบริหารโครงการ  การพัฒนาองค์กรประชาชน  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ระดับการมี 
ส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ  การวางแผนงานและบริหารโครงการ  และการ
ปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
      3)  ความเป็นไปได้ในการขยายผล  เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพึ่งตัวเอง  
โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี  ทั้งการขยายผลตาม
แนวราบ  กล่าวคือ  การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ  การเพ่ิมจ านวนประชากรเป้าหมาย  การขยายก าลังผลิตของ
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โครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง  ได้แก่  การขยายพ้ืนที่โครงการ  การขยายเครือข่ายโครงการและการ
ยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

7.  เกณฑ์ความเป็นธรรม  (Equity) 
 เป็นเกณฑ์ท่ีมุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม  (Social  equity)  โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบ
จากการด าเนินโครงการ  โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม  ความ
เสมอภาค  ความทั่วถึง  ในการรับบริการ  การจัดสรรคุณค่า  (values)  และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาค
เท่าเทียมกัน  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  3  ประการ  คือ 
      1)  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ  เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุกกลุ่มย่อย  
ในสังคม  อาทิ  ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอ่ืน  การจัดหา
ต าแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง  มาตรการลดผลกระทบทางสังคม  ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่จัดให้แก่
ประชากรทุกสาขาอาชีพ 
      2)  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ  เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ  ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา  โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอภาคระหว่าง
เพศ  หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ  (Gender  discrimination)  หรือไม่  โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่า
เทียมในโอกาส  บทบาทระหว่างหญิง/ชาย  การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 
 8.  เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ  (Externalities) 
 เป็นเกณฑ์ท่ีส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่า  การด าเนินโครงการจะไม่ก่อให้ เกิด
ความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม  หรือชุมชน  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  3  ประการ  คือ 
      1)  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นผลจากการด าเนิน
โครงการ  โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
(Environmental  Impact  Assessment - EIA)  ในช่วงก่อนท าโครงการ  เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบ
และมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย  เพื่อเป็น
หลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม  และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ 
      2)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐ  ในลักษณะของผลกระทบภายนอก  (Externalities)  ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและ
ชุมชนโดยรอบ  ที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม  (Social  costs)  ที่ต้องเสียไป  อาทิ  พื้นที่การเกษตร
ที่ถูกน้ าท่วมเสียหายจากโครงการคลองชลประทาน 
      3)  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม  เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินโครงการและ
ส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน  อาทิ  การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  การสูญเสีย
โครงสร้าง  แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี  ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  ความ
เอ้ืออาทร  ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม 
 เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ  ซึ่งครอบคลุมมิติ  
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  มิติด้านการบริหารจัดการ  มิติด้านทรัพยากร  และมิติด้านสิ่งแวดล้อม  เกณฑ์และตัวชี้วัด  
จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ  ในลักษณะที่เป็นพลวัตร  ในทุกข้ันตอนของกระบวนการ
โครงการ  เพื่อวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ซึ่งในทางปฏิบัติ  จ าเป็นต้อง
น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ  โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม  
(Composit  indicators)  ของแต่ละโครงการต่อไป 
 
3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ได้ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งท่ีเป็นภารกิจตามหน้าที่ซึ่งกฎหมายก าหนดและภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอน ไดด้ังนี้  

      1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่า ได้ด าเนินโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ขยายเขตไฟฟ้าในครัวเรือน ก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
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      2.  ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และ
กลุ่มผู้สนใจ รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่มให้มีอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม เพ่ือให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ สนับสนุนเงินทุนดาเนินการให้กับกลุ่มต่างๆ       

      3.  ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  สนับสนุน
งบประมาณในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ให้สามารถด ารงชีวิตที่ดีตามสมควรแก่
ฐานะ  ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านสาธารณสุข  เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      4.  ด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าได้มีบริการการแพทย์ฉุกเฉินไว้ให้บริการประชาชน  การเฝ้าระวังยาเสพ
ติด  การก่ออาชญากรรม  และการอยู่เวรยามในช่วงเทศกาลส าคัญเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนน 

     5.  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าได้ให้
ความส าคัญต่อการศึกษาแก่เด็กโดยการสนับสนุนงบประมาณการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและ
โครงการอาหารกลางวันแก่เด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน  นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่ายัง
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับการจัดงานประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น กิจกรรมวันผู้สูงอายุ งานวัน
เข้าพรรษา งานส่งเสริมประเพณีเทศน์มหาชาติ งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีตลอดจน
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ 

     6.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่าได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทางบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชนต าบลหนองอิเฒ่า
สถานที่ราชการในท้องถิ่นและบริเวณบ้านเรือนของประชาชน  ตลอดทั้งการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนร่วมกัน
ก าจัดขยะมูลฝอย  เพ่ือความสะอาดของต าบล   รวมทั้งการก่อสร้างรางระบายน้ าก็ได้ด าเนินการในจุดที่มีน้ าท่วม
ขังแล้วบางส่วน 

     7.  ด้านการเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ พัฒนาขีดความสามารถด้านการปฏิบัติงาน จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการให้บริการ
ประชาชนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
หนว่ยงานต่างๆ และของ อบต. จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของต าบลเพ่ือใช้เป็นแนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ต าบล  

4.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
     4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องวางแผน และเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น 7 ด้าน ดังนี้ 
  1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการสร้างเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
ท าให้เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่า และช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้นจะเกิดการ
เรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพื่อให้การ
เคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการขยายการผลิต ไฟฟ้าและประปา ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจไม่สามารถด าเนินการได้โดนล าพัง จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  2. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะเพ่ิม
มากขึ้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพ้ืนที่โดย
อาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตแบบ
ใหม่ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 
  3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืน         
ด้านสิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพ้ืนฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือ
สร้างความรัก ความหวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดก่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างไร   ก็



- 115 - 
 

ตามต้องไม่ลืมเรื่องของการควบคุมมาตรฐานของการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
เกิดการจัดการที่ทีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวนของเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครอง       ส่วน
ท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหาสังคม
และสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแย้ง  ทาง
สังคมและเชื้อชาติ และอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ต้องเน้น
การจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดในแต่ละงานหรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะท าให้ชุมชน  มีการด ารงชีวิตที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  5. การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการเฝ้าระวังปัญหา
อาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้
ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทรและมีความมั่นคง 
  6. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาด้านต่างๆเสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและส่งเสริม
การศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้โดย
ต้องเน้น การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยปรับหลักสูตร
การเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือการ สื่อสารที่ดี การ
พัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและน าเทคโนโลยีมาใช้
ประกอบการเรียนการสอน ท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความเป็นสากลและมีคุณภาพ  นอกจากนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าข้อมูลที่จ าเป็นต่อแรงงานต่างชาติ  เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ส าหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนแล้ว ยังต้องเป็นสื่อกลางใน
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ในประเทศอาเซียนอื่นที่มีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน  การจัดกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้
ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึน 
  7. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์  โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนเพื่อรับรองเนื้องานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และเพ่ือให้สามารถสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืนที่มาติดต่อราชการได้ 
 
 
 
     4.2  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 

  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนับเป็นโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะของบประมาณเพ่ิมเติม
เพ่ือพัฒนาการจัดบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานเป็นพื้นฐานของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ในภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นจะต้องปรับตัว ในด้านต่างๆ 
ต่อไปนี้ 
   1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

    - จ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น เช่นการ
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานที่จ า เป็นต่อการผลิตเช่น ไฟฟ้า และประปา ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2) การพัฒนาส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ 
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    - จ าเป็นต้องทบทวนถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลและช่วยเหลือธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมภายใต้ท้องถิ่นรวมถึงวิสาหกิจชุมชน และอาจจ าเป็นต้องทบทวนนโยบาย และบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการลงทุนภายในท้องถิ่น 

3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - ต้องมีบทบาทมากข้ึนในการเฝ้าระวังการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - มีการก าหนดแผนและมาตรการป้องกันและบรรเทาวิกฤติทางด้านสิ่งแวดล้อม 
    - มีการซักซ้อมท าความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง

ทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
4) สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจมีปัญหาสืบเนื่องมาจากแรงงานอพยพ ทั้งในปัญหาความยากจน 

และโรคระบาด 
    - อาจต้องมีแนวทางหรือนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องต่างๆ อาทิ การป้องกันโรคระบาดและการจัดการ

สาธารณสุขขั้นมูลฐาน การจัดการศึกษาให้กับลูกหลาน การบริหารจัดการเรื่องแรงงาน 
ต่างชาติที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย และการจัดสวัสดิการให้แก่แรงงานอพยพ 

5) การรักษาความสงบเรียบร้อย 
    - อาจต้องมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องการเฝ้าระวังปัญหาด้านอาชญากรรมมากขึ้น 
    - ในบางพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับ 

แรงงานอพยพร่วมกับราชการส่วนกลางเพ่ือน ามาใช้ในยามจ าเป็น 
    - ในบางกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องร่วมกับชุมชนในการก า หนดกติกาและหลักเกณฑ์ 

ของชุมชนส าหรับแรงงานต่างชาติ 
6) การจัดการด้านภาษา วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
    - อาจจ าเป็นต้องจัดท าข้อมูลที่จ าเป็น ส าหรับแรงงานต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียนอ่ืนๆ 

               - ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และท าความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน 
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