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 ส่วนที่  ๑ 

บทน ำ 
 

 
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนำสำมป ี
 

  แผนพัฒนำสำมปี  หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะการก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละ
ปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  ซึ่ง
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีจะมีความเชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท า
งบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน 

แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ/
กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการ  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และ
วิสัยทัศน์ในที่สุด 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยน า
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนสำมปี  
         ๑. เพื่อใช้เป็นกลไกก าหนดการใช้ทรัพยากร ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้ 

๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดรายจ่ายงบประมาณประจ าปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองอิเฒ่า 

 

๑.๓  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี  
 แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  ดังนั้น  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ ๗ ขั้นตอน  คือ 

ขั้นตอนที่  ๑  กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 
            (๑) หน่วยงานที่รับผิดชอบ การจัดท าแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิน่ เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญ
และความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
            (๒) หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

 ขั้นตอนที่  ๒  กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงในกำรพัฒนำ 
            (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น 
            (๒)  จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อท าการทบทวนและคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่จะน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพฒันาสามปี 
            (๓)  เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมการพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้อง
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 
            (๔) โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาอาจมีจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี ้
                  - พิจารณาความเก่ียวเน่ืองกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
                  - ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการของชุมชนที่



๒ 

สอดคล้องกับยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ในแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี
                  - มีการจัดล าดบัความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม 
และเพื่อท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไป 
                  - การก าหนดกิจกรรมจะต้องค านึงถึงงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ทรัพยากรการบริหาร โครงการที่สามารถ
ด าเนินการได้เอง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน เป็นต้น                   
  ขั้นตอนที่ ๓  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะหข์้อมูล 
           (๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่คัดเลือก 
           (๒) การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา การ
จัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี           
  ขั้นตอนที่ ๔  กำรก ำหนดวตัถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ 
           (๑) คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
           (๒) พิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา โดยพิจารณา 
                   - ความจ าเป็นเร่งด่วน 
                   - ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   - ความเช่ือมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
  ขั้นตอนที ่๕  กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ 
            โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดท ารายละเอียดโครงการในด้าน
เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นโครงการ/กิจกรรมที่จะต้อง
ท าในปีแรกเพือ่ให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 
  ขั้นตอนที่ ๖  กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี 
        (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครง
ประกอบด้วย ๖  ส่วน ดังต่อไปนี ้
                 ส่วนที่ ๑  บทน า 
                 ส่วนที่ ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 ส่วนที่ ๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผา่นมา 
                 ส่วนที่ ๔  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
                 ส่วนที่ ๕  บัญชีโครงการพัฒนา 
                 ส่วนที่ ๖  การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
        (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
จากที่ประชุมแล้วน าไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ตอ่ไป 
         (๓) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 

(๔) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหาร 
(๕) ผู้บริหารทอ้งถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิน่เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพฒันาสามปีต่อไป 
 

๑.๔  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
การจัดการแผนการพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบ

ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและ
เป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการ
บริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
               ทรัพยำกรกำรบริหำร   โดยทั่วไปประกอบด้วย 



๓ 

               -  เงิน   (Money)  ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  และแหล่งงบประมาณภายนอก 
รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
               -  คน  (Men)  ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทุกระดับ  ซึ่งมคีวามแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้  ทักษะ  และทัศนคติ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน า
ศักยภาพของก าลังคนเหล่านั้นมาใช้  รวมทัง้ต้องพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นและถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนา
ท้องถิ่นด้วย 
               -  วัสดุอุปกรณ์  (Material)  หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมถึงอาคารสถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้ใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวม   และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มที่ 
               -  กำรบริหำรจดักำร  (Management)  เป็นสิ่งที่จะช่วยขบัเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและ
น าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
               กระบวนกำรบริหำร  (POSDCORB)  ประกอบด้วย 
               ๑.  การวางแผน  (Planning)  หมายถึง  การจัดการและแผนปฏิบัติ  รวมทั้งวิธีปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
               ๒.  การจัดองค์กร  (Organizing)  หมายถึง  การก าหนดโครงสร้าง  การแบ่งส่วนงาน  การจัดสายงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค ์
               ๓.  การจัดการด้านบุคลากร  (Staffing)  หมายถึง  การจัดอัตราก าลัง  การสรรหา  การพัฒนาบุคลากร  
การเสริมสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี 
               ๔.  การอ านวยการ  (Directing)  หมายถึง  การวินิจฉัยสั่งการ  การควบคมุ  การบังคับบญัชา  และการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหาร  เป็นหัวหน้าหน่วยงานต้องรู้จักใช้ภาวะเป็นผู้น า  และเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การท างาน 
               ๕.  การประสานงาน  (Co-ordinating)  หมายถึง  การด าเนินการเพ่ือให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายของ
หน่วยงานในอันที่จะท าให้งานมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน 
               ๖.  การรายงาน  (Reporting)  หมายถึง  การประชาสัมพันธ์หน่วยงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
               ๗.  การจัดการงบประมาณ  (Budgeting)  หมายถึง  การวางหลักการ  และวิธีการของงบประมาณ  และ
วิธีการงบประมาณ 
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ส่วนที่  ๒ 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอเิฒ่ำ 

               “เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาบุคลากร  พัฒนางาน  ประสานความร่วมมือ  มุ่งสูป่ระโยชน์ของประชาชน 
ด้วยจิตส านึกรับผิดชอบ” 
 พันธกจิกำรพัฒนำท้องถิ่น   

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ถนน  คสล./  ถนนลาดยาง  /ถนนดินลูกรัง  ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
๒. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค  บริโภค และท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 
๓. สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพของประชาชน 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา  พัฒนาความรู้   ความสามารถของประชาชน 
๕. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ  การป้องกันโรคติดต่อ 
๖. ส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม  และการกีฬา 
๗. ส่งเสริมการพฒันาทางสังคม  ครอบครัว  ให้อบอุ่น  เอื้ออาทรและช่วยเหลือกัน 
๘. ส่งเสริมกลุ่มพลังแผ่นดินสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
๙. ด าเนินการพัฒนากลุ่มกองทุนในชุมชนให้เขม้แข็ง  บริหารจัดการพ่ึงตนเองได้ 
๑๐.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ   การตรวจสอบงบประมาณที่โปร่งใส   คุ้มค่าเกิดประโยชน์ 

และเปิดโอกาสให้ประชาชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการ 
     ๑๑.  ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม สนับสนุนประชาชน ชุมชนให้เข้มแข็งและเข้ามามี

ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา และแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๑๒.  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนให้รองรับการพัฒนาในอนาคต  
เป้ำประสงค ์  
๑. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและรองรบัการขยายตัวของชุมชนในอนาคต   
๒. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า  

  ๓. หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด 
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  ๔. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเช้ือเอดส์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๕. ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ 
๖. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้น สามารถเลี้ยงชีพได้ 

๗. อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
๘. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง 
๙. เพื่อสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นใหค้งอยู่สืบไป 
๑๐. การบริหารจัดการโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม 

 
  
 
   ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน 
 สภำพปัญหำภำยในต ำบลหนองอิเฒ่ำ 

ปัญหาของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าที่ประสบอยู่สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
 ๑. ถนนที่มีอยู่ภายในเขตต าบลหนองอิเฒ่ายังมีขนาดเล็กและแคบท าให้เกิดความแออัด 
 ๒. ถนนบางสายยังไม่เป็นมาตรฐาน  มีสภาพช ารุดทรุดโทรม  ไม่มีท่อระบายน้ า  ทางเท้า  
 ๓. ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะยังมีไม่ทั่วถึง 
 ๔. ขาดป้ายช่ือหมู่บ้านเพื่อสะดวกในการติดต่อ    
          ๕. ขาดการวางระบบผังเมืองรวม และการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 
 ๖. การจัดระบบการรวบรวมน้ าเสีย ยังไม่ได้มาตรฐาน 
 ๗. ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบครบวงจร 
 ๘. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถดึงดูดให้ประชาชนมาท่องเที่ยวได้ 
 ๙. ไม่มีตลาดสดที่เป็นจุดศูนย์กลางการระบายสินค้าและบริการและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 
 ๑๐ ประชาชนบางกลุ่มไม่มีอาชีพเสริมหลังจากประกอบอาชีพหลัก 
 ๑๑. ปัญหาความยากจนและความมั่นคงในชีวิตของประชาชน 
 ๑๒. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าไปสู่ชุมชน 
 ๑๓. ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนยังขาดความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลและการให้บริการ
สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
 ๑๔. ปัญหาการลักขโมยในชมุชน 
 ๑๕. ขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
 ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำต ำบลหนองอเิฒ่ำ 
 ความต้องการของประชาชนในการพัฒนาต าบลหนองอิเฒ่าพอสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ให้หนองอิเฒ่าเป็นต าบลน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดี  ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 ๒. ประชาชนมีความต้องการไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิม และระบบน้ าประปาให้ได้มาตรฐาน 
   ๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปัญหายาเสพติดในชุมชนลดลง 
 ๔. ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสทางการศึกษาและการให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
กัน 
 ๕. ให้มีสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ในเขตต าบล เพื่อดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
 ๖. ให้ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

๗. ความต้องการเกี่ยวกับการสร้างอาชีพให้กับประชาชน เพราะมีประชาชนบางกลุ่มไม่มีอาชีพเสริมหลังจาก
ประกอบอาชีพหลักและไม่มีสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนผ่านการอบรมผลิตภัณฑ์ได้ 
 ๘. มีความต้องการเกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจโดยรวมให้ดีขึ้นมีศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP และการบริการรับ-ส่ง
ในการจ าหน่ายสินค้า OTOP 

๙. มีความต้องการโคมไฟกระพริบหรือป้ายบอกทางถนนที่เป็นอันตรายในการสัญจร  
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 ๑๐. ความต้องการน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร  เช่น  ขยายเขตคลองชลประทาน  
น้ าประปาบาดาล  
 
 

ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถิ่น  (SWOT) 
เพื่อจะให้ทราบถึงสภาวการณ์แวดล้อมของการพัฒนาและศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของต าบล

หนองอิเฒ่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการและประชาชน จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาวการณ์เกี่ยวกับการ
พัฒนาด้านต่างๆ  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis  เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคที่จะน าไปสู่
การพัฒนาดังผลการวิเคราะห์  ดังนี ้

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
      ๑.  มีค าสัง่แบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่าชัดเจน คลอบคลมุอ านาจหน้าที่ตามภารกิจ และ 
สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพ่ิมขึ้น
หรือถ่ายโอน 
      ๒.  มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการจัดท า
แผน การท างาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น 
      ๓.  มีค าสัง่แบ่งงานหรือการมอบอ านาจการบริหารงาน
ตามล าดับชั้น 
      ๔.  ผู้บรหิารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย 
      ๕.  มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่ง
เป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ในต าบล 
      ๖.  สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจและ
ก าลังงบประมาณ 
      ๗.  ผู้บรหิารและฝ่ายนติิบัญญัติมาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน และ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
      ๘.  มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ท าให้
คล่องตัวในการบริหารงาน 
      ๙.  มีเครือ่งมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
และทันสมัย 
      ๑๐.  เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
      ๑๑.  สภาพของพื้นดิน มีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์
เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 
      ๑๒.  มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมีการ
ท างานในระบบของเครือข่าย 
      ๑๓.  มีปราชญ์ชาวบ้าน  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและ
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการแข่งขันสงู 

      ๑.  ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
แต่องค์การบริหารส่วนต าบลตอบสนองได้น้อย 
      ๒.  บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลมีการโอน – ย้าย 
บ่อย และบรรจุใหม ่ท าให้เกดิการท างานไม่มีความต่อเนื่อง 
และประสบการณ์ในการท างานน้อย 
      ๓.  ขาดแคลนน้ าใช้อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
ในฤดูร้อน 
      ๔.  การแพร่ระบาดของยาเสพติด  เช่น  ยาบ้า   ฯลฯ 
      ๕.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน และ
ความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น 
      ๖.  ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ
อาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลกูพืชเชิงเดียว ฯลฯ 
      ๗.  งบประมาณค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้เพียงพอ 
      ๘.  บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง 

 
โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

      ๑.  แนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตาม
แผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 

      ๑.  อ านาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ บาง
ภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 



๗ 

      ๒.  แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น ตามล าดับ
แผนกระจายอ านาจฯ และการจัดเก็บรายได้เองขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
      ๓.  มีการปลูกพืช หรือท าเกษตรหลากหลายชนิด ของ
ประชาชนในต าบล 
      ๔.  กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอื้อต่อการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
      ๕.  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความสะดวก
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 
      ๖.  ประชาชนมีความสมัครสมานสามคัคีกันดี มีความ
ขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิดเห็นน้อย 
      ๗.  มีวัด และสถานธรรม ซึ้งสามารถพัฒนาเสริมสร้าง
ความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม  
      ๘.  จริยธรรมของเยาวชน และประชาชนในต าบล 
      ๙.  มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่ เด็กก่อนวัยเรียน 
และมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม  มีศักยภาพ
ในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
      ๑๐.  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมทั้ง
พื้นที่อย่างเพียงพอ รวมถึงการให้บริการฟรีในเรื่องรับส่ง
ผู้ป่วยฉุกเฉินหรือตามแพทย์นัด 

      ๒.  การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนต าบลจาก
ส่วนกลางยังไมเ่ต็มที ่ยังต้องอยู่ภายใต้การก ากับ ควบคุมดูแล
จาก ส่วนภูมิภาค 
      ๓.  การจดัสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 
      ๔.  น้ ามนัมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง 
      ๕.  ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญม่ีราคาตกต่ า 
      ๖.  การอพยพแรงงานของคนในพื้นที่  เนื่องจากแหล่ง
งานรองรับไม่เพียงพอ 
       ๗.  ประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการศึกษาของ 
บุตร – หลาน  ให้ได้รับการศกึษาในระดับอุดมศึกษา 

 
● ประวัติควำมเปน็มำของบ้ำนหนองอเิฒ่ำ 

               เหตุที่ตั้งชื่อว่า  บ้านหนองอิเฒ่า  นั้นมีประวัติความเป็นมาดังนี้  บ้านหนองอิเฒ่ามีหนองน้ าขนาดใหญ่และมี
เครืออิเฒ่าขึ้นตามริมหนอง  แล้วมีช้างเฒ่าหรือช้างแก่ได้มาตายในหนองน้ าแห่งนี้  และได้มีหญิงแก่ได้ไปตักน้ ายังบ่อใกล้
หนองน้ าแล้วก็ได้ตายอยู่ข้างบ่อ   ดังนั้นจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  “บ้านหนองอิเฒ่า”   เป็นต้นมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๔๐๑  
ขึ้นกับต าบลหัวงัว  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมี  นายศรสีุมาต  และนางก่ า  ภูชะนาม  นายเจิ้ม  นางมาลา  
นางทุม  ซึ่งเปน็ผู้ก่อตั้งบ้านหนองอิเฒ่าเป็นกลุ่มแรก  ซึ่งย้ายมาจากบ้านแก  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  แล้ว
ต่อมาก็มีชนเข้ามาอีก  ๒  กลุ่ม  คือ  กลุ่มที่มาจากบ้านคันฮุง  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมี  พ่อใหญ่ขุนช่าหลี  
แม่หนา  แม่มา  และอีกกลุ่มที่เข้ามาอยู่บ้านหนองอิเฒ่า  คือกลุ่มที่มาจากบ้านหัวงัว(ปากชี)  อ าเภอเมือง  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  ต่อมาเมื่อประมาณปี  พ.ศ.  ๒๔๑๕  ได้มีการต้ังหมู่บ้านเป็น  ๒  หมู่บ้าน 
               ตอ่มาเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๒๓   ได้เปลี่ยนจากหมู่บ้านหนองอิเฒ่า  ต าบลหัวงัว  อ าเภอยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธ์ุ  มาเป็นบ้านหนองอิเฒ่า  ต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 ●  ประวัติควำมเปน็มำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒำ่ 
               ต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  ประกาศจัดตั้งเป็น  “องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า”   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที ่ ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๓๙   
 

 ●  สภำพทั่วไป 
               ทีต่ั้ง 
               องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ตั้งอยู่บ้านหนองอิเฒ่า  หมูท่ี่  ๒  ต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด   
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอยางตลาด  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  ๓๒  ตารางกิโลเมตร  หรือ  
๒๑,๑๒๐  ไร่  สภาพพื้นที่ทั่วไปของต าบลหนองอิเฒ่า  เป็นที่ราบลุ่มทีม่ีความอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับท าการเกษตร   
ชาวต าบลหนองอิเฒ่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าเกษตรกรรมเป็นหลัก 

 



๘ 

● อำณำเขต 
               ทศิเหนือ  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลหัวงัว  อ าเภอยางตลาด   
                                          จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
               ทศิใต้  ติดต่อกับต าบลกุดใส่จ่อ  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
               ทศิตะวันตก     ติดต่อกับต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
               ทศิตะวันออก  ติดต่อกับต าบลหนองตอกแป้น  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 

●  กำรปกครอง 
               กำรปกครองของต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
               ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  ๑๙  มกราคม  
๒๕๔๙  โดยมีเขตการปกครอง  ๑๑  หมู่บ้าน   เขตการปกครอง  ๑๑  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
 

หมู่ที ่ ชื่อบ้ำน ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
๑ บ้านหนองอิเฒ่า นายพิสัย  อันทะชัย ก านันต าบลหนองอิเฒ่า 
๒ บ้านหนองอิเฒ่า นายเฉลิมชัย  ภูแล่นหยุด ผู้ใหญ่บ้าน 
๓ บ้านโนนชาด นายสพล  รัตนชัย ผู้ใหญ่บ้าน 
๔ บ้านดงน้อย นายอนันต์  ค าแหงพล ผู้ใหญ่บ้าน 
๕ บ้านดงน้อย นายวิมล  โคระน า ผู้ใหญ่บ้าน 
๖ บ้านดอนกลอย นายทวีศักดิ์  เจริญรัมย ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
๗ บ้านค ามะยาง นายทองมาก  โนนเพีย ผู้ใหญ่บ้าน 
๘ บ้านโนนสวรรค ์ นางสาวนภาพร  หาร ี ผู้ใหญ่บ้าน 
๙ บ้านหนองอิเฒ่า นายสุรเดช  ภูกิ่งผา ผู้ใหญ่บ้าน 

๑๐ บ้านป่าหญ้าคา นายนิพล  พิมพาค า ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๑ บ้านหลักด่าน นายบวร  สัจจะ ผู้ใหญ่บ้าน 

 
 

 
●  ประชำกรและครัวเรือน 

               จากสถิติกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  จ านวนประชากรและครัวเรือนของต าบลหนองอิเฒ่า  
อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีจ านวนครัวเรือน  ๑,๓๒๓  ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น  ๔,๙๕๑  คน  แยกเป็น
ชาย  ๒,๔๑๖  คน  หญิง  ๒,๕๓๕  คน  แยกตามหมู่บ้าน  ดังนี ้

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน ประชำกร จ ำนวน
ครัวเรือน ชำย หญิง รวม 

๑ บ้านหนองอิเฒ่า ๑๙๘ ๑๙๔ ๓๙๒ ๙๖ 
๒ บ้านหนองอิเฒ่า ๓๒๗ ๓๖๖ ๖๙๓ ๑๗๐ 
๓ บ้านโนนชาด ๒๒๙ ๒๓๔ ๔๖๓ ๑๒๐ 
๔ บ้านดงน้อย ๒๒๖ ๒๓๖ ๔๖๒ ๑๒๔ 
๕ บ้านดงน้อย ๒๖๗ ๒๕๘ ๕๒๕ ๑๒๘ 
๖ บ้านดอนกลอย ๓๕๖ ๔๑๒ ๗๖๘ ๒๒๙ 
๗ บ้านค ามะยาง ๑๙๓ ๒๐๘ ๔๐๑ ๙๗ 
๘ บ้านโนนสวรรค ์ ๑๓๓ ๑๓๐ ๒๖๓ ๗๐ 
๙ บ้านหนองอิเฒ่า ๒๘๑ ๒๘๖ ๕๖๗ ๑๗๔ 

๑๐ บ้านป่าหญ้าคา ๘๙ ๙๔ ๑๘๓ ๔๙ 
๑๑ บ้านหลักด่าน ๑๑๗ ๑๑๗ ๒๓๔ ๖๖ 



๙ 

 รวม ๒,๔๑๖ ๒,๕๓๕ ๔,๙๕๑ ๑,๓๒๓ 
*  ข้อมูล  ณ  วันที่  ๒๗  เดอืน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สภำพทำงเศรษฐกิจ 
อำชีพ 

               ต าบลหนองอิเฒ่า  ประกอบอาชีพหลักได้แก่   การท านา  อาชีพรอง  ได้แก่  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า  
การผลิตหมอนขิด  การเย็บทีน่อน   
 ธุรกิจในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 
               -  ร้านขายของช า   ๔๗  แห่ง      -  โรงแรม   ๑   แห่ง 
               -  ร้านรับซื้อของเก่า   ๒  แห่ง      -  ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก  ๑   แห่ง 
               -  โรงส ี   ๑๑  แห่ง      -  ร้านอาหาร   ๒   แห่ง 
               -  ร้านซ่อมจักรยานยนต์   ๕  แห่ง -  ร้านเสริมสวยชาย-หญิง   ๒   แห่ง 
               -  คลินิก     ๒  แห่ง -  ร้านจ าหน่ายเนื้อ  ๑   แห่ง 
               -  ร้านหล่อเสาปนู    ๑  แห่ง -  ร้านเย็บผ้า   ๑    แห่ง 
               -  ร้านขายวัสดุก่อสร้าง   ๑  แห่ง -  เสาส่งสัญญาณโทรศัพท ์ ๑    แห่ง 
 สภำพทำงสังคม 

กำรศึกษำ 
               ต าบลหนองอิเฒ่า  มีโรงเรียนประถมศึกษา  ๔  แห่ง  ซึ่งเป็นรัฐบาล  ดังนี ้
                   ๑.  โรงเรียนบ้านหนองอิเฒ่าวิทยา   อยู่ในเขตหมู่ที ่ ๒ 
                   ๒.  โรงเรียนบ้านดงน้อยโนนสวรรค ์   อยู่ในเขตหมู่ที ่ ๕ 
                   ๓.  โรงเรียนหลักด่านวิทยา    อยู่ในเขตหมู่ที ่ ๑๑ 
                   ๔.  โรงเรียนบ้านดอนกลอยโนนชาด  (พิลาศอุปถัมภ์) อยู่ในเขตหมู่ที ่ ๖ 
               ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๔  แห่ง  ดังนี้ 
                   ๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลอย  อยู่ในเขตหมู่ที ่ ๖ 
                   ๒.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย   อยู่ในเขตหมู่ที ่ ๔ 
                   ๓.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโนนตาล  อยู่ในเขตหมู่ที ่ ๑๑ 
                   ๔.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโนนทัน  อยู่ในเขตหมู่ที ่ ๙ 

กำรศำสนำ 
               ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลหนองอิเฒ่า  นับถือศาสนาพุทธ  มี  ๙  วัด  ดังนี ้
                   ๑.  วัดป่าบุญญาวาส   อยู่ในเขตหมู่ที ่ ๑   บ้านหนองอิเฒ่า 
                   ๒.  วัดสว่างโนนทัน   อยู่ในเขตหมู่ที ่ ๙   บ้านหนองอิเฒ่า  
                   ๓.  วัดสว่างโพธิ์ศร ี   อยู่ในเขตหมู่ที ่ ๔   บ้านดงน้อย 
                   ๔.  วัดสว่างค าน้อย   อยู่ในเขตหมู่ที ่ ๕   บ้านดงน้อย 
                   ๕.  วัดสว่างโนนตาล   อยู่ในเขตหมู่ที ่ ๑๑ บ้านหลกัด่าน 
                   ๖.  วัดทุ่งสว่าง    อยู่ในเขตหมู่ที ่ ๗   บ้านค ามะยาง 
                   ๗.  วัดป่าโนนสวรรค ์   อยู่ในเขตหมู่ที ่ ๘   บ้านโนนสวรรค ์  
                   ๘.  วัดบรมผาสุก    อยู่ในเขตหมู่ที ่ ๖   บ้านดอนกลอย 
                   ๙.  วัดสว่างโนนชาด   อยู่ในเขตหมู่ที ่ ๓   บ้านโนนชาด 
 กำรสำธำรณสุข 
               การด าเนินการด้านสาธารณสุขของต าบลหนองอิเฒ่าได้ด าเนินการในรูปแบบผสมผสาน  คือ  มุ่งในด้านการ
รักษาพยาบาล  สิ่งแวดล้อม  การป้องกันและการส่งเสริมสขุภาพพร้อมกันไปกับสาธารณสุขมูลฐาน  ประกอบด้วย 
                   ๑.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ๑  แห่ง  อยู่ในเขตหมู่ที่  ๙  บ้านหนองอิเฒ่า 
                   ๒.  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๓  คน  ลูกจ้างทั่วไป  ๓  คน   
                   ๓.  อาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน   ๙๓  คน 



๑๐ 

 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
               ต าบลหนองอิเฒ่า  มีที่พักสายตรวจประจ าต าบล  ๑  แห่ง  ตั้งติดกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
 กำรบริกำรขั้นพื้นฐำน 

กำรคมนำคม 
               เสน้ทางหลักในการคมนาคม  คอื  ถนนลาดยางสายยางตลาด - โพนทอง  มีถนนเชื่อมต่อภายในหมู่บ้านทกุ
หมู่บ้าน  ส่วนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบ 

กำรโทรคมนำคม 
       -  อินเตอร์เน็ตต าบล   ๑   แห่ง 
กำรไฟฟ้ำ 

               องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  แต่มบีางครัวเรือนยังมีความต้องการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
 
 
 

แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ                

ที ่ แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ หมูท่ี่/บ้ำน พื้นที ่
๑ หนองค้อ    หมู่ที ่ ๑  บ้านหนองอิเฒ่า   
๒ หนองจาน   หมู่ที่  ๓  บ้านโนนชาด   
๓ หนองแสง    หมู่ที ่ ๔  บ้านดงน้อย  
๔ หนองกลางโคก หมู่ที่  ๔  บ้านดงน้อย  
๕ หนองปากกวาง   หมู่ที ่ ๔  บ้านดงน้อย  
๖ หนองเดิ่น    หมู่ที ่ ๕  บ้านดงน้อย  
๗ หนองค า   หมู่ที ่ ๕  บ้านดงน้อย  
๘ หนองหัวทุ่ง หมู่ที่  ๖  บ้านดอนกลอย  
๙ กุดวังไทร   หมู่ที ่ ๖  บ้านดอนกลอย  

๑๐ หนองทุ่ม หมู่ที่  ๘  บ้านโนนสวรรค ์  
๑๑ หนองสระพัง  หมู่ที ่ ๑๑  บ้านหลักด่าน  
๑๒ หนองบ้าน   หมู่ที่  ๑๑  บ้านหลักด่าน  
๑๓ หนองแห่   หมู่ที ่ ๑๑  บ้านหลักด่าน   
๑๔ หนองน้ าสาธารณะวัดสว่างโนนทัน   หมู่ที่  ๒  บ้านหนองอิเฒ่า  
๑๕ หนองน้ าสาธารณะวัดสว่างโนนทัน   หมู่ที่  ๙  บ้านหนองอิเฒ่า  
๑๖ หนองเกลือ   หมู่ที่  ๙  บ้านหนองอิเฒ่า  

แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
               ๑.  บ่อน้ าต้ืน  ๑๒  แห่ง 
               ๒.  บ่อบาดาล ๒๑  แห่ง 
               ๓.  คลองชลประทาน   ๑  แห่ง 

กำรประปำ 
               องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  มีระบบประปาบาดาล  จ านวน  ๙  แห่ง  ยังขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง   
เพราะไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ซึ่งเป็นปัญหาท าให้ขาดแคลนน้ าสะอาดในการอุปโภค–บริโภค องค์การบริหารส่วน 
ต าบลหนองอิเฒ่า  มีที่จะประสานกับหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าประปาเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวต่อไป 

ล ำดับที ่ ระบบประปำ ที่ตั้ง หมำยเหต ุ
๑ ระบบประปาผิวดิน บ้านค ามะยาง  หมู่ที่  ๗  
๒ ระบบประปาผิวดิน  (บ่อบาดาล) บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ ๙  
๓ ระบบประปาผิวดิน  (หนองค า) บ้านดงน้อย  หมู่ที่  ๕  



๑๑ 

๔ ระบบประปาผิวดิน บ้านหลักด่าน  หมู่ที่  ๑๑  
๕ ระบบประปาผิวดิน บ้านดอนกลอย  หมูท่ี่  ๖  
๖ ระบบประปาผิวดิน  (บ่อบาดาล) บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ ๒  
๗ ระบบประปาบาดาล บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ ๑  
๘ ระบบประปาผิวดิน   บ้านดงน้อย  หมู่ที่  ๔  
๙ ระบบประปาปาดาล บ้านป่าหญ้าคา  หมู่ที่ ๑๐  

 
ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที ่

 เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  มีทรัพยากรธรรมชาติที่จะน ามาเป็นวัตถุดิบในการพัฒนา  และป่าไม้
ในที่สาธารณประโยชน์ที่ส าคัญมากมายเป็นแหล่งอาหารของคนในพ้ืนที่ต าบลหนองอิเฒ่า  และต าบลใกล้เคียงโดยมีป่าที่
ส าคัญ  ต าบลหนองอิเฒ่า  มีป้าไม้สาธารณประโยชน์ที่ส าคัญ  ดังน้ี 
ล ำดับที ่ ชื่อป่ำชุมชน/ที่สำธำรณะ ที่ตั้ง พื้นที ่

๑ ป่าโคกบักบาก หมู่ที ่ ๑ บ้านหนองอิเฒ่า  จ านวน ๒๕๐ ไร ่
๒ ป่าดอนตาปู่ หมู่ที่  ๑๑  บ้านหลักด่าน จ านวน  ๕  ไร ่ ๓  งาน 
๓ ป่าดอนตาปู่ หมู่ที่  ๖  บ้านดอนกลอย - 
๔ ป่าโคกหัวภูดิน หมู่ที่  ๖ - หมูท่ี่  ๙  ต าบลหนองอิเฒ่า - 
๕ ป่าโคกหนองคู หมู่ที่  ๑, หมู่ที่  ๖, หมู่ที่  ๘   

ต าบลหนองอิเฒ่า 
- 

มวลชนจัดตั้ง 
               ๑.  อาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน  ๒  รุน่  จ านวน  ๑๑๐  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒.๒๓ 
ต่อจ านวนประชากรทั้งหมด 

๒.๒  ศักยภำพในต ำบล 
               ๑.  จ ำนวนบุคลำกร 

-  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า    จ านวน ๑  คน 
-  รองนายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองอิเฒ่า    จ านวน ๒  คน 

          -  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   จ านวน ๑  คน 
         -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   จ านวน  ๒๒  คน   

-  ข้าราชการ        จ านวน  ๑๗  คน 
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ      จ านวน  ๑๗  คน 
-  พนักงานจ้างทั่วไป       จ านวน  ๒  คน 
-  ผู้ดูแลเด็ก        จ านวน  ๙  คน 

 -  จ้างเหมาบรกิาร     จ านวน  ๕  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

ข้อมูลด้ำนกำรบริกำร 
ล ำดับ 

ท่ี แหล่งท่ีมำของรำยได้ ปี  ๒๕๕๗ ปี  ๒๕๕๘ ประมำณกำร 
ปี ๒๕๕๙ หมำยเหตุ 

๑. ก.  รำยได้ภำษีอำกร     
   ๑.๑  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ๙,๗๕๐ ๑๐,๖๕๐ ๓๐,๐๐๐  
   ๑.๒  ภาษีบ ารุงท้องที่ ๓๘,๘๔๙.๓๙ ๔๔,๑๗๓ ๔๒,๐๐๐  
   ๑.๓  ภาษีป้าย  ๒,๑๐๐ ๘๐๐ ๓,๖๐๐  
   ๑.๔  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ ๗,๔๕๘,๘๘๑.๘๙ ๗,๔๗๕,๓๙๓.๒๑ ๖,๐๐๐,๐๐๐  
   ๑.๕  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ๑  ใน  ๙ ๑,๗๘๑,๔๘๗.๙๔ ๑,๗๖๕,๑๖๕.๙๒ ๒,๗๙๕,๐๐๐  
   ๑.๖  ภาษีสุรา ๙๓๐,๕๒๑.๐๓ ๑,๐๓๙,๗๓๔.๗๖ ๘๔๐,๐๐๐  
   ๑.๗  ภาษีสรรพสามิต ๑,๑๒๘,๑๖๒.๑๐ ๑,๙๗๐,๘๕๓.๗๑ ๑,๖๐๐,๐๐๐  
   ๑.๘  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ๑๑๔,๕๓๑.๘๔ ๕๒,๒๑๗.๘๐ ๖๐,๐๐๐  
   ๑.๙  ค่าภาคหลวงแร่ ๗๒,๘๖๙.๓๔ ๒๖,๐๔๘.๒๙ ๓๐,๐๐๐  
   ๑.๑๐  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ๘๔,๙๐๑.๗๖ ๓๔,๖๗๐.๖๕ ๗๕,๐๐๐  
   ๑.๑๑  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม   

           ที่ดิน 
๖๗๕,๑๐๘ ๕๗๓,๙๑๙ ๕๕๔,๑๐๐  

    ๑.๑๒ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน - ๓๔๒,๐๔๙.๕๙ ๒๕๐,๐๐๐  
๒.    ข.  รำยได้ที่มิใช่ภำษีอำกร     
 ๑. หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต     
    ๑.๑  ค่าธรรมเนียมและเก็บขนสิ่งปฏิกูล ๖,๐๐๐ - ๙,๐๐๐  
    ๑.๒  ค่าปรับการผิดสัญญา ๔๘,๖๖๓ ๑๐,๒๒๐ -  
    ๑.๓  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  ๗๑,๒๐๖.๗๖ - -  
    ๑.๔  ค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบ ๔๐๐ ๑,๔๐๐ -  
    ๑.๕  ค่าจดทะเบียนพาณิชย์ ๓๗๐ ๗๑๐ -  
    ๑.๖  ค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา   

          ๙  แห่งประมวลกฎหมายและที่ดิน 
๑๖,๓๙๐ ๑๑,๙๐๐ -  

 ๒.  หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน     
    ๒.๑  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ๑๓๔,๙๐๕.๕๑ ๑๑๘,๗๔๖.๒๑ ๙๐,๐๐๐  
 ๓.  หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำร

พำณิชย์ 
    

    ๓.๑  รายได้จากการจ าหน่ายน้ าประปา ๑๐๘,๗๘๓ ๒๔๓,๐๖๕ ๑๘๐,๐๐๐  
 ๔.  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด     
    ๔.๑  เงินที่มีผู้อุทิศให้ - - -  
    ๔.๒  ค่าขายแบบแปลน ๓๕,๖๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐  
    ๔.๓  ค่ารับรองส าเนาและค่าถา่ยเอกสาร - - ๒,๐๐๐  
    ๔.๔  รายได้เบ็ดเตล็ด ๕๖๐ ๒๕๐ ๑,๐๐๐  
 ค.  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     
     ๑. เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม

อ านาจหน้าที่ ฯ 
๗,๗๓๓,๙๘๙ ๖,๙๖๐,๓๗๓ ๑๑,๖๙๘,๓๐๐  

 รวมงบประมำณทั้งหมด ๒๐,๔๕๔,๐๓๐.๕๖  ๒๐,๘๘๐,๓๔๐.๑๔  ๒๔,๔๒๐,๐๐๐  
 

๒.๓  จุดยืนทำงยุทธศำสตร ์
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒา่ได้ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ  โดยเฉพาะการปรับปรุง  ฟื้นฟู  พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ  
หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน  ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนพัฒนาด้านการศึกษา  อันเป็น
รากฐานส าคัญต่อพัฒนาคน  พัฒนาประเทศ  ให้มีคุณภาพสูง  พัฒนาทีย่ั่งยืนควบคู่กับพัฒนาด้านสังคม  เศรษฐกิจ  
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ที่เกีย่วข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  ความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  และแผนพฒันาระดับต่างๆ  รวมถึงการพิจารณา  วิเคราะห์สภาพปัญหา  ความต้องการ



๑๓ 

ของประชาชน  และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  จึงได้ก าหนด
จุดยืนทางยุทธศาสตร์พัฒนาไว้  ๗  ประเด็นยุทธศาสตร์  ดงันี ้

๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณปูโภคและสาธารณูปโภค 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
๔.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณ ี
๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 
๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบรกิารเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 

ผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในระยะที่ผ่ำนมำ 
 

               ในปีที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่าได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
๑. ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 ๑. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินลูกรัง  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๑  งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท 
 ๒. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินลูกรัง  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๒  งบประมาณ  ๓๑,๕๐๐  บาท 
 ๓. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินลูกรัง  บ้านโนนชาด  หมู่ที่  ๓  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 ๔. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านดงน้อย  หมู่ที่  ๔  งบประมาณ  ๒๑,๖๐๐  บาท 
 ๕. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านดงน้อย  หมู่ที่  ๕  งบประมาณ  ๒๗,๔๐๐  บาท 
 ๖. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านค ามะยาง  หมู่ที่  ๗  งบประมาณ  ๒๓,๐๐๐  บาท 
 ๗. ค่าซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  บ้านดงน้อย  หมู่ที่  ๕  งบประมาณ  ๓๐,๙๐๐  บาท 



๑๔ 

 ๔. ขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านค ามะยาง  หมู่ที่  ๗  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 ๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านค ามะยาง  หมู่ที ่ ๗  งบประมาณ  ๙๔,๕๐๐  บาท 
 ๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหลักด่าน  หมูท่ี่  ๑๑  งบประมาณ  ๙๔,๔๐๐  บาท 
 ๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนชาด  หมู่ที่  ๓  งบประมาณ  ๖๖,๖๐๐  บาท 
 ๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่  ๘  งบประมาณ  ๖๖,๑๐๐  บาท 
 ๙. ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านค ามะยาง  หม ู ่ที่  ๗  งบประมาณ  ๔๘,๑๐๐  บาท 
 ๑๐. ขยายไหลท่างคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๑  งบประมาณ  ๙๖,๐๐๐  บาท 
 ๑๑. ขยายไหลท่างคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๒  งบประมาณ  ๑๑๘,๐๐๐  บาท 
 ๑๒. ขยายไหลท่างคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๙  งบประมาณ  ๒๑๓,๐๐๐  บาท 
 ๑๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล ูก  บ้านป่าหญ้าคา  หมู่ที่  ๑๐  งบประมาณ  ๙๔,๕๐๐  บาท 
 ๑๔. ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านโนนชาด  หมู่ที่  ๓  งบประมาณ  ๒๘,๘๐๐  บาท 
 ๑๕. ค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านดงน้อย  หมู่ที่  ๕  งบประมาณ  ๒๘,๕๐๐  บาท 
 ๑๖. ค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที ่ ๘  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท  
 ๑๗. ค่าวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดงน้อย  หมู่ที ่ ๕  งบประมาณ  ๒๔,๑๐๐  บาท 
 ๑๘. ต่อเติมหอประชุม  อบต.หนองอิเฒ่า  งบประมาณ  ๒๑๗,๐๐๐  บาท 
 ๑๙. ก่อสร้างแท่นสูบน้ าดิบพร้อมวางท่อส่งน้ ามายังหนองสองนาง  งบประมาณ  ๒๓๕,๐๐๐  บาท 
 ๒๐. ค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าและขยายเฟสไฟฟ้า  งบประมาณ  ๒๓๐,๖๙๗.๒๙  บาท 
 ๒๑. ปรับปรุงทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ  ๔๙,๐๐๐  บาท 
๒. ดำ้นเศรษฐกิจและพัฒนำผลผลิตทำงกำรเกษตร 

๑. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนนุส่งเสริมกลุม่อาชีพสตรี  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท   
๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีง  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท   

๓. ด้ำนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสงัคม 
๑. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)  งบประมาณ  ๘๒,๕๐๐  บาท 
๒. จัดซื้อรถเขน็ฉุกเฉิน  งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท 
๓. ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมของประชาชน (อสม.)  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 

๔. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมควำมปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของประชำชน 
๑. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อย  งบประมาณ  ๒๑๒,๙๕๐   บาท 
๒. ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 

๕. ด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรมประเพณ ี
๑. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  (อาหารกลางวัน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด

สว่างโนนทัน  งบประมาณ  ๒๓๗,๑๖๐  บาท 
๒. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  (อาหารกลางวัน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านดอนกลอย  งบประมาณ  ๑๓๒,๘๔๐  บาท 
๓. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  (อาหารกลางวัน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านดงน้อย  งบประมาณ  ๑๖๓,๒๐๐  บาท 
๔. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  (อาหารกลางวัน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด

สว่างโนนตาล  งบประมาณ  ๑๖๓,๒๐๐  บาท 
๕. ค่าใช้จ่ายจดังานประเพณีลอยกระทง  งบประมาณ ๔๗,๔๐๐  บาท 
๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบุญคูณลาน  งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท 
๗. ค่าใช้จ่ายจดังานประเพณีบุญบั้งไฟ  งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
๘. ค่าใช้จ่ายจดังานประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
๙. ค่าใช้จ่ายจดังานบุญมหาชาติ  งบประมาณ  ๑๙,๐๐๐  บาท 
๑๐. ค่าใช้จ่ายจัดงานเข้าพรรษา  งบประมาณ  ๑๙,๐๐๐  บาท 
๑๑. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน  งบประมาณ  ๔๔๔,๖๖๗.๕๒  บาท 



๑๕ 

๑๒. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ  ๑๘๑,๙๐๙.๔๔  บาท 
๑๓. อุดหนุนโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา  งบประมาณ  ๔๑๗,๐๐๐  บาท 
๑๔. อุดหนุนโรงเรียนดอนกลอย–โนนชาด (พิลาศอุปถัมภ์)  งบประมาณ  ๑๕๖,๐๐๐  บาท 
๑๕. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงน้อย  งบประมาณ  ๒๔๓,๐๐๐  บาท 
๑๖. อุดหนุนโรงเรียนหลักด่านวิทยา  งบประมาณ  ๑๖๒,๐๐๐  บาท 
๑๗. อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอยางตลาด  ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่  งบประมาณ  

๒๐,๐๐๐  บาท 
๖. ด้ำนพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
 ๑. ก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหลก็  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ ๑  งบประมาณ  ๙๓,๐๐๐  บาท 
 ๒. ซ่อมแซมร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ ๒  งบประมาณ  ๒,๕๐๐  บาท 
 ๓. ปรับปรุงร่องระบายน้ า  บ้านโนนชาด  หมู่ที่  ๓  งบประมาณ  ๑๗,๑๐๐  บาท 
 ๔. ปรับปร ูงซ่อมแซมร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บา้นหลักด่าน  หมู่ที่  ๑๑  งบประมาณ  ๒๘,๔๐๐  บาท 
 ๕. ค่าขุดลอกล าห้วย  บ้านดอนกลอย  หม ู ่ที่  ๖  งบประมาณ  ๙,๐๐๐  บาท 

๖. โครงการเมืองสวยใสไร้มลพษิ  หน้าบ้านน่ามอง  งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 

๗. ด้ำนบริหำรจัดกำร 
 ๑. จัดซื้อเครี่องปรับอากาศ  จ านวน  ๒  ตวั  งบประมาณ   ๗๔,๐๐๐  บาท   
 ๒. จัดซื้อพัดลมติดผนัง  งบประมาณ  ๖,๐๐๐  บาท 
 ๓. จัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน  งบประมาณ  ๑๐,๕๐๐  บาท 
 ๔. จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก  จ านวน  ๑๕๐  ตัว  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 ๕. จัดซื้อเต้นท ์ งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๖. จัดซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 ๗. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  งบประมาณ  ๑๘,๐๐๐  บาท 
 ๘. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  งบประมาณ  ๘,๖๐๐  บาท 
 ๙. จัดซื้อเครือ่งจีพีเอส  งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท 

๑๐. อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอยางตลาด  ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี  งบประมาณ   
๑๐,๐๐๐  บาท  

๑. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอยางตลาด  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท   
 ๑๒. โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานนอกสถานที่  งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 

๑๓. โครงการประชาคมต าบลและการจัดท าแผนชุมชน  งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท   
๑๔. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  งบประมาณ  ๑๔๙,๔๐๐  บาท 
๑๕. เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  งบประมาณ  ๗๓,๙๖๒  บาท 
๑๖. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  งบประมาณ  ๓๔๒,๐๖๔  บาท   
๑๗. จัดท าโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่  งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท 
๑๘. ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ  งบประมาณ  ๓๘,๕๐๐  บาท 
 

 
 
 
 



๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ ๔ 
สรุปยุทธศำสตรแ์ละแนวทำงกำรพัฒนำ 

 
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ 
               แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)  เป็นแผนที่
ได้อัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นปรัชญาน าทาง
ในการพัฒนาและบริหารประเทศโดยยึดหลักสายกลาง การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาว
และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฉบับที่ผ่านมาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกมิติ
อย่างเป็นองค์รวมและให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 

“เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาบุคลากร  พัฒนางาน  ประสานความร่วมมือ  มุ่งสู่ประโยชน์ของประชาชน 
ด้วยจิตส านึกรับผิดชอบ” 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอเิฒ่ำ 
๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปโภคและสำธำรณปูโภค 
แนวทำงกำรพฒันำ 

๑. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาซ่อมแซมถนน  ทางเดิน  สะพาน  อาคาร  ลานกีฬา  
๒. พัฒนาและปรับปรุงระบบประปา  และขยายเขตไฟฟ้า 

๒.  ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจและพัฒนำผลผลิตทำงกำรเกษตร 
แนวทำงกำรพฒันำ 

๑. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
๒. การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

๓.  ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสังคม 
แนวทำงกำรพฒันำ 

๑. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
๒. การพัฒนาสวัสดิการสังคมและชุมชน 
๓. การส่งเสริมและพัฒนางานด้านสาธารณสุข 

๔.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมควำมปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของประชำชน 
แนวทำงกำรพฒันำ 

๑. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิและการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วม 
๕.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรมประเพณ ี
แนวทำงกำรพฒันำ 

๑.   การสนับสนุนกิจกรรมดา้นการศึกษา 



๑๗ 

๒. ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและการอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
๖.  ยุทธศำสตร์พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำตสิิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
แนวทำงกำรพฒันำ 

๑. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชุมชน 
๒. พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
๓. การจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและการรกัษาความสะอาดภายในชุมชน 
๔. การแก้ไขและปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียภายในชุมชน 

๗.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  กำรเมือง  กำรบริหำรและกำรบริกำรเพื่อประโยชน์ของประชำชน 
แนวทำงกำรพฒันำ 

๑. การปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรและบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพ   
๒. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
๓. สร้างความรู้  ความเข้าใจเกีย่วกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของ

ประชาชนในทางการเมือง  
๔. การจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ ์ และซ่อมแซมครุภณัฑ์  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

นโยบำยผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอเิฒ่ำ 
๑. พัฒนาบุคลากร สถานที ่เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสทิธิภาพ 
๒. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น สามารถพึ่งพาตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๓. สนับสนุนโครงการ การปรับปรุง การก่อสร้างถนน  ท่อระบายน้ า  สะพาน  ไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปาให้

ได้มาตรฐาน ใช้งานสะดวก ปลอดภัย 
๔. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน ทางเท้า ล าคลอง ให้สะอาด ร่มรืน่ ปลอดภัย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การรักษาสิ่งแวดล้อม  ท าให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพ่ิมขึ้น 
๕. ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส  คนชรา  ผูสู้งอายุ  คนพิการและเด็ก 
๖. ประสานสัมพนัธ์กับเครือข่ายองค์กรใกล้เคียงเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงาน 
๗. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และงานประเพณีท้องถิ่น 
๘. สนับสนุนส่งเสริมงานรัฐพิธี งานพระราชพิธี 
๙. ส่งเสริมการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และสนับสนุนให้มีการสอนภาษาเสริม 
๑๐.  ส่งเสริมเด็ก  เยาวชน  และประชาชนให้ใช้เวลาว่างเล่นกีฬา  และสนับสนุนการก่อสร้างสนามกีฬา  

สระว่ายน้ า พร้อมจัดหาอุปกรณ์การเล่นกีฬาให้เพียงพอ 
     ๑๑. สนับสนุนการดูแลเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับบริการสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
     ๑๒. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน   
     ๑๓. ดูแลความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  

 
 

 
 
 

 



๑๘ 

สรุปยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ  อ ำเภอยำงตลำด  จังหวัดกำฬสินธุ์ 

ยุทธศำสตร์ 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม ๓ ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร  

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปโภค         
๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นปัจจัยต่อเนื่อง ๒๒ ๔๗,๑๑๔,๙๐๐ ๖ ๙,๖๐๐,๐๐๐ ๔ ๘๐๐,๐๐๐ ๓๒ ๕๗,๕๑๔,๙๐๐ 
๑.๒  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

๙ ๑๘,๙๑๐,๐๐๐ 
 

- - 
 

- - 
 

๙ ๑๘,๙๑๐,๐๐๐ 
 

๒.  ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจและพัฒนำผลผลิตทำงกำรเกษตร         
๒.๑  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ๖ ๕๑๐,๐๐๐ ๔ ๓๙๐,๐๐๐ ๔ ๓๙๐,๐๐๐ ๑๔ ๑,๒๙๐,๐๐๐ 
๒.๒  ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ๖ ๑,๐๓๐,๐๐๐ - - - - ๖ ๑,๐๓๐,๐๐๐ 
๓.  ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสังคม         
๓.๑  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

๗ ๙๐๐,๐๐๐ 
 

-      -  -      - ๗ ๙๐๐,๐๐๐ 
 

๓.๒  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและชุมชน ๙ ๕,๐๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐ ๕,๑๕๐,๐๐๐ 
๓.๓  การส่งเสริมและพัฒนางานด้านสาธารณสุข ๖ ๗๖๕,๐๐๐ ๑ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - ๗ ๕,๗๖๕,๐๐๐ 
๔.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมควำมปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินและกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

        

๔.๑  การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

๘ ๑,๓๖๐,๐๐๐ 
 

๓ ๕๐๐,๐๐๐ - - ๑๑ ๑,๘๖๐,๐๐๐ 
 

๕.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรมประเพณี         
๕.๑  การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา ๒๗ ๕,๗๑๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ - - ๒๘ ๖,๒๑๐,๐๐๐ 
๕.๒  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและการอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑๑ ๑,๑๓๐,๐๐๐ 
 

๑ ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๒ ๑,๒๘๐,๐๐๐ 
 

๕.๓  ส่งเสริมกีฬาและการพัฒนาเด็กและเยาวชน   ๘ ๗๐๐,๐๐๐ ๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - ๙ ๓,๗๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม ๓ ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร  

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

๖.  ยุทธศำสตร์พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม         

แบบ  ผ.  ๐๗ 

แบบ  ผ.  ๐๗ 



๑๙ 

๖.๑  การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน ๓ ๓๐๐๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๔ ๔๐๐,๐๐๐ 
๖.๒  พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติและสนับสนุนการท่องเที่ยว ๔ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒๐ ๓๙,๖๐๐,๐๐๐ - - ๒๔ ๔๑,๙๐๐,๐๐๐ 
๖.๓  การจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และการรักษาความสะอาด
ภายในชุมชน 

๔ ๒,๗๐๐,๐๐๐ 
 

๒ ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - ๖ ๖,๗๐๐,๐๐๐ 
 

๖.๔  แก้ไขและปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียภายในชุมชน ๑๑ ๒,๒๐๐,๐๐๐ - - - - ๑๑ ๒,๒๐๐,๐๐๐ 
๗.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  กำรเมือง  กำรบริหำรและกำรบริกำร
เพ่ือประโยชน์ของประชำชน 

        

๗.๑  การปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรและบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ   

๒๘ ๕,๗๐๒,๐๐๐ - - - - ๒๘ ๕,๗๐๒,๐๐๐ 

๗.๒  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี 

๕ ๒๐๗,๒๐๐ 
 

๑ ๔๐๐,๐๐๐ - - ๖ ๖๐๗,๒๐๐ 
 

๗.๓  สร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทาง
การเมือง  

๓ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - ๓ ๑๕๐,๐๐๐ 

๗.๔  การจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  และซ่อมแซมครุภัณฑ์  เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๒๗ ๔,๑๖๕,๘๐๐ - - - - ๒๗ ๔,๑๖๕,๘๐๐ 

รวมโครงกำรทั้งหมด ๒๐๔ ๑๐๐,๙๐๔,๙๐๐ ๔๒ ๖๓,๓๔๐,๐๐๐ ๘ ๑,๑๙๐,๐๐๐ ๒๕๔ ๑๖๕,๔๓๔,๙๐๐ 
 

 
 
 
 

 
รำยละเอียดโครงพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ  อ ำเภอยำงตลำด  จังหวัดกำฬสินธุ ์

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนำศักยภำพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่ำอำศัย  น่ำท่องเที่ยว  และน่ำลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
๑.  ยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  
๑.๑ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เป็นปัจจัยต่อเนื่อง   

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๒๐ 

๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและขยายเขตคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๑-  
๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนได้ม ี 
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   
 

ถนน  คสล.ความกว้าง  ๔  
เมตร  ความ  ยาว  
๑,๑๕๐  เมตร  ความหนา
๐.๑๕  เมตร  ลงหินไหล่
ทางข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  
โดยเฉลี่ย   

๒,๒๐๐,๐๐๐ - - ความยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง 
ตามแบบ 
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

๒ ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านและถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  
๑-๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี  
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  
สะดวก   
 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมผิว
จราจรโดยการลงลูกรัง  
หิน  พร้อมเกรดบดอัด
ถนนภายในหมู่บ้าน   

๑,๑๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน  
ครัวเรือนประชาชน  ที่มี
การคมนาคม  สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม  มากขึ้น   

ประชาชนได้รับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

๓ ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
ประชาคม  บ้านหนองอิเฒ่า  
หมู่ท่ี  ๑   

เพื่อให้ประชาชนมี
ศาลาประชาคมใช้ใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ 

ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
ประชาคม   

๒๐๐,๐๐๐ - - จ านวนคนที่ท ากิจกรรม ใช้ประกอบกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๔ ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
ประชาคม  บ้านหนองอิเฒ่า  
หมู่ท่ี  ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ศาลาประชาคมใช้ใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ 

ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
ประชาคม   

๒๐๐,๐๐๐ - - จ านวนคนที่ท ากิจกรรม ใช้ประกอบกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนำศักยภำพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่ำอำศัย  น่ำท่องเที่ยว  และน่ำลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
๑.  ยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  
๑.๑ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เป็นปัจจัยต่อเนื่อง   

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๕ ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
ประชาคม  บ้านโนนชาด  
หมู่ท่ี  ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ศาลาประชาคมใช้ใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ 

ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
ประชาคม   

๒๐๐,๐๐๐ - - 
 

จ านวนคนที่ท า
กิจกรรม 

ใช้ประกอบกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๖ ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
ประชาคม  บา้นดงน้อย  หมู่
ที ่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ศาลาประชาคมใช้ใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ 

ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
ประชาคม   

๒๐๐,๐๐๐ - - จ านวนคนที่ท า
กิจกรรม 

ใช้ประกอบกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๗ ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
ประชาคม  บ้านดงน้อย  หมู่
ที ่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ศาลาประชาคมใช้ใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ 

ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
ประชาคม   

๒๐๐,๐๐๐ - - จ านวนคนที่ท า
กิจกรรม 

ใช้ประกอบกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๒๑ 

๘ ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
ประชาคม  บ้านดอนกลอย  
หมู่ท่ี  ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ศาลาประชาคมใช้ใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ 

ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
ประชาคม   

๒๐๐,๐๐๐ - - จ านวนคนที่ท า
กิจกรรม 

ใช้ประกอบกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๙ ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
ประชาคม  บ้านค ามะยาง  
หมู่ท่ี  ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ศาลาประชาคมใช้ใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ 

ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
ประชาคม   

๒๐๐,๐๐๐ - - จ านวนคนที่ท า
กิจกรรม 

ใช้ประกอบกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๑๐ ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
ประชาคม  บ้านโนนสวรรค์  
หมู่ท่ี  ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ศาลาประชาคมใช้ใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ 

ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
ประชาคม   

๒๐๐,๐๐๐ - - จ านวนคนที่ท า
กิจกรรม 

ใช้ประกอบกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๑๑ ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
ประชาคม  บ้านหนองอิเฒ่า  
หมู่ท่ี  ๙ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ศาลาประชาคมใช้ใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ 

ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
ประชาคม   

๒๐๐,๐๐๐ - - จ านวนคนที่ท า
กิจกรรม 

ใช้ประกอบกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนำศักยภำพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่ำอำศัย  น่ำท่องเที่ยว  และน่ำลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
๑.  ยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  
๑.๑ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เป็นปัจจัยต่อเนื่อง    

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑๒ ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
ประชาคม  บ้านป่าหญ้าคา  
หมู่ท่ี  ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ศาลาประชาคมใช้ใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ 

ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
ประชาคม   

๒๐๐,๐๐๐ - - จ านวนคนที่ท า
กิจกรรม 

ใช้ประกอบกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๑๓ ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
ประชาคม  บ้านหลักด่าน  
หมู่ท่ี  ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ศาลาประชาคมใช้ใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ 

ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
ประชาคม   

๒๐๐,๐๐๐ - - 
- 

จ านวนคนที่ท า
กิจกรรม 

ใช้ประกอบกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๑๔ ก่อสร้างลานกีฬาประจ า
ต าบล 

เพื่อเป็นสถานที่ในการ
ออกก าลังกายและท า
กิจกรรมต่าง ๆ   

ก่อสร้างลานกีฬาจ านวน  
๑  แห่ง 

๒,๒๐๐,๐๐๐ - - จ านวนคนที่ท า
กิจกรรม 

เป็นสถานที่ในการ
ออกก าลังกายและ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 

๑๕ ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้าน  บ้านหนองอิเฒ่า  
หมู่ท่ี  ๑  ,  หมู่ที่  ๙,  บ้าน
โนนชาด  หมู่ที่  ๓  ,  บ้าน
ดอนกลอยหมู่ที่  ๖  และ

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ
หมู่บ้านและบอกสถาน
ที่ตั้งของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมูบ่้าน   

๗๕๐,๐๐๐ - - จ านวนหมู่บ้านที่
ก่อสร้างได้แล้วเสร็จ 

เป็นสัญลักษณ์ของ
หมู่บ้านและบอก
สถานที่ตั้งของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๒๒ 

บ้านหลักด่าน  หมู่ที่  ๑๑ 
๑๖ ก่อสร้างตลาดนัดในหมู่บ้าน  

บ้านค ามะยาง  หมู่ท่ี  ๗ 
เพื่อเป็นสถานที่ซื้อขาย
สินค้าในชุมชน 

ก่อสร้างตลาดนัดชุมชน ๕๐,๐๐๐ - - จ านวนประชาชนที่มา
ใช้สถานที่เพิ่มขึ้น 

เป็นสถานที่ซื้อขาย
สินค้าในชุมชน 

กองช่าง 

๑๗ ก่อสร้างลานตลาดชุมชน  
บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๑ 

เพื่อเป็นสถานที่ซื้อขาย
สินค้าในชุมชน 

ก่อสร้างลานตลาด
ชุมชน   

๒๐๐,๐๐๐ - - จ านวนประชาชนที่มา
ใช้สถานที่ 

เป็นสถานที่ซื้อขาย
สินค้าในชุมชน 

กองช่าง 

 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนำศักยภำพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่ำอำศัย  น่ำท่องเที่ยว  และน่ำลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
๑.  ยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  
๑.๑ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เป็นปัจจัยต่อเนื่อง   

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑๘ ก่อสร้างรั้วที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่า 

เพื่อความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ก่อสร้างรั้วบริเวณที่ท า
การองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า 

๒๐๐,๐๐๐ - - ก่อสร้างรั้วได้ตามแบบ
และรอบบริเวณที่ท าการ  
อบต. 

ท าให้เกิดความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

กองช่าง 

๑๙ ก่อสร้างสวนสาธารณะ
ประจ าต าบล 

เพื่อเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนและท า
กิจกรรมต่าง ๆ 

ก่อสร้างสวนสาธารณะ  
จ านวน  ๑  แห่ง 

๕,๐๐๐,๐๐๐ - - จ านวนประชาชนที่มาใช้
สถานที่ 

เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนและท ากิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

๒๐ ก่อสร้างอาคารที่ท าการ
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อเป็นสถานที่ท างาน
และบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ 

ก่อสร้างอาคารที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า   

๕,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการเพิ่มขึ้น 

เป็นสถานที่ท างาน
และบริการประชาชน 

กองช่าง 

๒๑ ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ/ไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร   
หมูท่ี่  ๑  -๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้าตามเส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน 

๓,๓๐๐,๐๐๐ - - จ านวนครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟ้าครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๒๒ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๑-
๑๑ 

เพื่อให้มีแสงสว่างบน
ถนนและประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 

๓๐๐,๐๐๐ - - จ านวนไฟฟ้าแสงสว่างที่
ติดตั้งได้รับการซ่อมแซม
อย่างต่อเนื่อง   

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น   
 

กองช่าง 

รวม ๖๒  โครงกำร - - ๒๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - - - 
 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๒๓ 

 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนำศักยภำพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่ำอำศัย  น่ำท่องเที่ยว  และน่ำลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
๑.  ยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  
๑.๒  แนวทำงพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพด้ำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑ ขยายเขตและปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบการผลิต
น้ าประปาภายในหมู่บ้าน   
หมู่ท่ี  ๑-๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  
พร้อมวางท่อ  PVC  
พร้อมต่อจุดจ่ายน้ า 

๓,๓๐๐,๐๐๐ - - จ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ   

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ
ประปาบาดาล  พร้อมติดต้ัง
ปั๊มน้ าบาดาล  หมู่ที่  ๑  -
๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ก่อสร้างหอถังสูง  ขุด
เจาะบ่อบาดาล  พร้อม
วางท่อประปา  พร้อม
ติดตั้งปั๊มน้ าบาดาล   

๑,๑๐๐,๐๐๐ - - จ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ   
 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค  บริโภค  
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๓ จัดหาเครื่องสูบน้ าขนาดใหญ่
ประจ าต าบล 

เพื่อสูบน้ าบรรเทา
ความแห้งแล้ง
ภายในต าบล 

จัดหาเครื่องสูบน้ าขนาด
ใหญ่  จ านวน  ๑  
เครื่อง 

๕๐๐,๐๐๐ - - จ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ   

บรรเทาความแห้ง
แล้งภายในต าบล 

กองช่าง 

๔ ก่อสร้างระบบสูบน้ าดิบเพื่อ
ใช้ผลิตน้ าประปา  บ้าน
หนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ ๑,๒,๙  
และบ้านดงน้อย  หมู่ที่  ๔,๕ 

เพื่อลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าในการ
อุปโภคบริโภคของ
ประชาชน 

ก่อสร้างระบบสูบน้ าดิบ  
จ านวน  ๒  แห่ง 

๑,๓๐๐,๐๐๐ - - ระบบการผลิตน้ าได้
มาตรฐาน 

ปัญหาการขาด
แคลนน้ าในการ
อุปโภคบริโภคของ
ประชาชนลดลง 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงานไฟฟ้าภายใน
ต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าในการ
อุปโภคบริโภคของ
ประชาชน 

ก่อสร้างระบบสูบน้ าดิบ   ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - - ระบบการผลิตน้ าได้
มาตรฐาน 

ปัญหาการขาด
แคลนน้ าในการ
อุปโภคบริโภคของ
ประชาชนลดลง 

กองช่าง 

 
 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนำศักยภำพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่ำอำศัย  น่ำท่องเที่ยว  และน่ำลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
๑.  ยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  
๑.๒  แนวทำงพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพด้ำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำน 

แบบ  ผ.  ๐๑ 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๒๔ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๖ จัดซื้อและติดตั้งเครื่องกรอง
น้ าดื่มประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่  
๑-๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ 

จัดซื้อและติดตั้งเครื่อง
กรองน้ าประปา 

๕,๕๐๐,๐๐๐ - - ระบบการผลิตน้ าได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคที่
สะอาดและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๗ ค่าจัดซื้อคลอรีน   เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
คลอรีนส าหรับใช้ใน
การผลิตน้ าประปา   

ค่าจัดซื้อคลอรีนส าหรับ
ใช้ในการผลิตน้ าประปา   

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ   

ประชาชนได้ใช้น้ าที่
สะอาด 

กองช่าง 

๘ ค่าจัดซื้อสารส้ม เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
สารส้มส าหรับใช้ใน
การผลิตน้ าประปา   

จัดซื้อสารส้มส าหรับใช้
ในการผลิตน้ าประปา   

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ   

ประชาชนได้ใช้น้ าที่
สะอาด 

กองช่าง 

๙ ค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการ
ประปา   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุที่ใช้ในการประปา   

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

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ   

แก้ไขปัญหาระบบ
ประปาให้กับ
ประชาชน 

กองช่าง 

รวม ๒๙  โครงกำร - - ๓๑,๙๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต  กำรแปรรูป  อำหำรปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
        ๒  ยกระดับผลิตภัณฑ์จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  ให้ได้มำตรฐำนและแข่งขันได้ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรตลำดอย่ำงครบวงจร 
๒.  ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจและพัฒนำผลผลิตทำงกำรเกษตร 
  ๒.๑  กำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพให้แก่ประชำชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑ ขับเคลื่อนปรัชญา เพื่อให้ประชาชนน า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนสามารถ ส านักงานปลัด 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๒๕ 

เศรษฐกิจพอเพียงด้วย
สายใยรักแห่งครอบครัว  
เพื่อขจัดความยากจน 

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนมีการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การท าการเกษตรและ
ประกอบอาชีพ 
ต่างๆ 

โครงการ/กิจกรรม ลดรายจ่ายและเพิ่ม
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 

๒ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
อาชีพสตรี 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของกลุ่มสตรี 

กลุ่มอาชีพสตรี  ๑๑  
หมู่บ้าน 

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมศักยภาพของ
สตรี 

ส านักงานปลัด 

๓ สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงหม่อน
ไหมภายในต าบลหนองอิ
เฒ่า 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณ
ของกลุ่มเลี้ยงหม่อนไหม   

กลุ่มเลี้ยงหม่อนไหม
ต าบลหนองอิเฒ่า   

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม 

ส านักงานปลัด 

๔ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ผู้น าชุมชน  ผู้น ากลุ่ม
อาชีพ  ผู้น าองค์กร   

เพื่อเป็นการให้ความรู้
กับตัวแทนองค์กรต่างๆ  
และน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

จ านวนผู้เข้าร่วม  ๑๐๐  
คน  โดยเป็นตัวแทน
ของกลุ่มองค์กรต่างๆ  
ภายในชุมชน 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในบทบาท
หน้าที่ 

ส านักงานปลัด 
 

๕ ฝึกอาชีพ  พัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพือ่น าความรู้ที่ได้ไป
สร้างรายได้ 

ผู้เข้าร่วม  จ านวน  ๕๐  
คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

เสริมสร้างรายได้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

รวม ๕  โครงกำร - - ๗๓๐,๐๐๐ ๗๓๐,๐๐๐ ๗๓๐,๐๐๐ - - - 
 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต  กำรแปรรูป  อำหำรปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 

        ๒  ยกระดับผลิตภัณฑ์จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  ให้ได้มำตรฐำนและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรตลำดอย่ำงครบวงจร 
๒.  ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจและพัฒนำผลผลิตทำงกำรเกษตร 
๒.๒  ส่งเสริมกำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑ สนับสนุนโรงงานผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ  บ้านดงน้อย  หมู่ที ่ 
๕ 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของโรงงานผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ 

โรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บ้านดงน้อย  หมู่ที่  ๕ 

๑๐๐,๐๐๐ - - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมให้เกษตรกร
ใช้ปุ๋ยชีวภาพในการ
ท าการเกษตร 

ส านักงานปลัด 

๒ สนับสนุนการปลูกพืชผัก
สวนครัวรั้วกินได้ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกพชืผัก
สวนครัวต่าง ๆ 

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่าทุกครัวเรือน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

ลดรายจ่ายในการซื้อ
พืชผัก 

ส านักงานปลัด 

๓ ส่งเสริมการท าปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรมีปุ๋ย อบรมการท าปุ๋ยให้แก่ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม ท าให้เกษตรกรมี ส านักงานปลัด 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๒๖ 

และปุ๋ยหมักชีวภาพ ในการท าการเกษตร เกษตรกร โครงการ/กิจกรรม ความรู้ในการท าปุ๋ย 
๔ สนับสนุนกองทุนส่งเสริม

ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพให้แก่
เกษตรกร 

เพื่อให้เกษตรกรมีปุ๋ย
ในการท าการเกษตร 

จัดซื้อปุ๋ยให้เกษตรกร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

ท าให้มีปุ๋ยในการท า
การเกษตร 

ส านักงานปลัด 

๕ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อเป็นค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการ
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลหนองอิเฒ่า 

คณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลหนองอิเฒ่า 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

เป็นค่าตอบแทน
ให้กับคณะกรรมการ 

ส านักงานปลัด 

๖ สนับสนุนโครงการปุ๋ยสั่งตัด เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกร 

เกษตรกรในพื้นที่ต าบล
หนองอิเฒ่า 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

เป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการท า
เกษตรกรรม 

ส านักงานปลัด 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต  กำรแปรรูป  อำหำรปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 

        ๒  ยกระดับผลิตภัณฑ์จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  ให้ได้มำตรฐำนและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี  ๒  พัฒนำผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรตลำดอย่ำงครบวงจร 
๒.  ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจและพัฒนำผลผลิตทำงกำรเกษตร 
๒.๒  ส่งเสริมกำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๗ ฝึกอบรมสารชีวพันธุ์  การ
ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย/เชื้อ
ไตรโคเดอร์มา 

เพื่ออบรมให้เกษตรกร
เกี่ยวกับการใช้เชื้อรา
บิวเวอร์เรีย/เชื้อไตรโค
เดอรม์าในการท า
การเกษตร 

เกษตรกรสามารถใช้
เชื้อราในการเกษตรได้
อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

เป็นการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

ส านักงานปลัด 

๘ สนับสนุนโครงการบุญคูณ
ลานประจ าป ี

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการจัด
นิทรรศการและการ
ออกร้านจ าหน่าย
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในงานประเพณีบุญ
คูณลาน  อ าเภอยาง
ตลาด   

ประชาชนอ าเภอยาง
ตลาด 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๒๗ 

๙ ขุดเจาะบ่อบาลเพื่อ
การเกษตรหมู่ท่ี  ๑-๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการท า
การเกษตร 

ก่อสร้างหอถังสูง  ขุด
เจาะบ่อบาดาล  พร้อม
วางท่อประปา 

๕๕๐,๐๐๐ - - จ านวนครัวเรือนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ   

ประชาชนมีน้ าใชท้ า
การเกษตร 

กองช่าง 

รวม ๙  โครงกำร - - ๑,๗๑๐,๐๐๐ ๑,๐๖๐,๐๐๐  ๑,๐๖๐,๐๐๐  - - - 

 
 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพเพื่อรองรับกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน     
๓.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์  สังคมและบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 
  ๓.๑  พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสตรีระดับต าบล 

เพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสตรีในระดับ
ต าบล 

ฝึกอบรมสตรี  จ านวน  
๑๐๐  คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

เป็นการเพิ่มบทบาท
ของสตรีให้มีส่วน
ร่วมในด้านพัฒนา
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 

๒ จัดหาวัสดุ  วารสาร  
สิ่งพิมพ์ให้กับหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
รู้ข่าวสารบ้านเมือง 

จัดซื้อหนังสือวารสาร  
หนังสือพิมพ์ให้ทุก
หมู่บ้านทุกวัน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนที่ท าการจัดหา ท าให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารได้
อย่างทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 

๓ ส่งเสริมกิจกรรมด้านพัฒนา
สตรีและสถาบันครอบครัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุน  
กิจกรรมของกลุ่มสตรี 

กลุ่มสตรี  เด็ก  
เยาวชน  และ
ครอบครัวต าบล
หนองอิเฒ่า 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมกิจกรรมของ
สตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

ส านักงานปลัด 

๔ อบรมป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น 

เพื่อให้ความรู้ในเรื่อง
การป้องกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่น 

กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่
ต าบลหนองอิเฒ่า 

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

ลดอัตราการ
ตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ของวัยรุ่น 

ส านักงานปลัด 

๕ โครงการน าบ้านน่าอยู ่ 
หมู่บ้านน่ามอง 

เพื่อสนับสนุนให้
หมู่บ้านช่วยกันรักษา
ความสะอาดของ
ชุมชน 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า  ๑๑  
หมู่บ้าน 

๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

เป็นการรักษาความ
สะอาดของชุมชน 

ส านักงานปลัด 

 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๒๘ 

 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพเพื่อรองรับกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน     
๓.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์  สังคมและบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 
๓.๑  พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๖ จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   

เพื่อจัดกิจกรรมเพิ่ม
ศักยภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุต าบลหนองอิ
เฒ่า  จ านวน  ๖๐๐  
คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ
ปีละ  ๒  ครั้ง 

เป็นการส่งเสริม
ศักยภาพของ
ผู้สูงอายุ 

ส านักงานปลัด 

๗ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ของประชาชน  หรือกลุ่ม
องค์กรในต าบล   

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆของประชาชน   

กลุ่มอาชีพ,  กลุ่ม  อส
ม.  ,อปพร. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมให้
ประชาชนปีละ  ๑  
ครั้ง 

ส่งเสริมศักยภาพ
ของประชาชน 

ส านักงานปลัด 

๘ สนับสนุนโครงการบ าบัด
ทุกข ์ บ ารุงสุข  แบบ  ABC 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและพัฒนา
ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน  และ
ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์  
จปฐ. 

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่า 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมเดือนละ  ๑  
ครั้ง 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ส านักงานปลัด 

๙ สนับสนุนกิจกรรมของ
ชมรมผู้พิการต าบลหนองอิ
เฒ่า 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ  ของชมรมผู้
พิการต าบลหนองอิ
เฒ่า 

ผู้พิการต าบลหนองอิ
เฒ่า 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม/อบรม
อาชีพให้กับผู้พิการ  ๑  
ครั้ง 

พัฒนาอาชีพให้กับผู้
พิการ 

ส านักงานปลัด 

๑๐ สนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลหนองอิเฒ่า 

ผู้สูงอายุต าบลหนองอิ
เฒ่า 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เป็นการส่งเสริม
ศักยภาพของ
ผู้สูงอายุ 

ส านักงานปลัด 

รวม ๑๐  โครงกำร - - ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ - - - 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพเพื่อรองรับกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน     
๓.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์  สังคมและบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 

แบบ  ผ.  ๐๑ 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๒๙ 

๓.๒  กำรส่งเสริมและพัฒนำงำนด้ำนสำธำรณสุข 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑ จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จัดหาวัคซีนให้ครบตาม
จ านวน 

ประชาชนปลอดภัย
และเป็นการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด 

๒ สนับสนุนโครงการคนดี  
สุขภาพดี  รายได้ดี 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่า  ทั้ง 
๑๑  หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมเดือนละ  ๑  
ครั้ง 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

๓ ส่งเสริมและรณรงค์ให้
ความรู้เรื่องการป้องกันโรค
เอดส์ 

เพื่อให้ความรู้และ
วิธีการป้องกันโรค
เอดส์ 

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่า  ทั้ง 
๑๑  หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมปีละ  ๑  
ครั้ง 

ประชาชนรู้จัก
วิธีการป้องกันโรค
เอดส์ 

ส านักงานปลัด 

๔ สมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่   

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้าน
สุขภาพในระดับต าบล 

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่า 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ สมทบกองทุน  สปสช.   เสริมสร้างสุขภาพ
และป้องกันโรคและ
สร้างแผนสุขภาพ
ชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ   

ส านักงานปลัด 

รวม ๔  โครงกำร - - ๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพเพื่อรองรับกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน     
๓.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์  สังคมและบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 
  ๓.๓  กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ 

เพื่อให้ผู้ยากไร้มีบ้านพัก
อาศัยถาวร 

ผู้ยากไร้ในเขตต าบล   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนบ้านที่ซ่อมแซม ผู้ยากไร้มีที่อาศัย
ถาวร 

กองช่าง 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๓๐ 

๒ กองทุนส่งเสริมอาชีพ
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ป่วยเอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส  มีเงินทุน
ในการประกอบอาชีพ 

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วย
เอดส ์ และผู้ด้อยโอกาส 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

ท าให้มีเงินทุนใน
การประกอบอาชีพ 

ส านักงานปลัด 

๓ จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์
ศพผู้ยากไร้ภายในต าบล 

เพื่อสงเคราะห์การ
จัดการศพตามประเพณี
ให้กับผู้ยากไร้ 

บุคคลที่ไม่มีผู้อุปการะ
เลี้ยงดูหรือขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

เป็นการสงเคราะห์
การจัดการศพตาม
ประเพณี 

ส านักงานปลัด 

๔ จัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้แก่คนพิการ
ภายในต าบล 

เพื่อจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้กับคนพิการ 

จัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ  เช่น  
ห้องน้ า  ทางเดิน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการ 

อ านวยความสะดวก
ให้กับคนพิการ 

ส านักงานปลัด 

๕ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ  
ให้กับผู้สูงอายุ   

ผู้สูงอายุภายในต าบล
หนองอิเฒ่าที่  ได้รับการ
ขึ้นทะเบียน   

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้สูงอายุผู้เงินทุนไว้
ใช้ในยามจ าเป็น 

ส านักงานปลัด 

๖ เบี้ยยังชีพผู้พิการ   เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ  
ให้กับผู้พิการ   

ผู้พิการภายในต าบล
หนองอิเฒ่าที่  ได้รับการ
ขึ้นทะเบียน   

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้พิการเงินทุนไว้ใช้
ในยามจ าเป็น 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพเพื่อรองรับกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน     
๓.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์  สังคมและบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 
  ๓.๓  กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๗ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ  
ให้กับผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ภายในต าบล
หนองอิเฒ่า   

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนผู้ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์มีเงินทุน
ไว้ใช้ในยามจ าเป็น 

ส านักงานปลัด 

๘ สมทบกองทุนจัด
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน  “ออม
วันละบาท” 

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่า  ๑๑  หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สมทบกองทุน  ปีละ  
๑  ครั้ง   
 

ท าให้มีการออมและ
เป็นการสร้าง
สวัสดิการให้ชุมชน 

ส านักงานปลัด 

รวม ๘  โครงกำร - - ๘,๗๖๐,๐๐๐ ๘,๗๖๐,๐๐๐ ๘,๗๖๐,๐๐๐ - - - 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  สร้ำงสังคมแห่งควำมมั่นคงและปลอดภัย 
    ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี  ๗  กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน  และพัฒนำระบบบริหำรภำยใต้กำรบริหำรงำนกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
๔.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนส่งเสริมควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
๔.๑  กำรส่งเสริมควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันปัญหำยำเสพติดในชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑ การอยู่เวรยามการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนอุบัติเหตุลดลง ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

ส านักงานปลัด 

๒ ฝึกอบรมทบทวนและ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.) 

เพื่อเป็นการให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันภัย
เบื้องต้น 

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนอาสาสมคัร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  (อปพร.) 

ผู้เข้าได้รับความรู้  
ความสามารถ
ป้องกันภัยได้อย่างดี 

ส านักงานปลัด 

๓ สนับสนุนงบประมาณ
โครงการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด 

เพื่ออบรมและบ าบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

จ านวนผู้เข้าอบรม  
๕๐  คน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้ติดยาเสพติด
ลดลง 

เป็นการป้องกันการ
ระบาดยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 
 

๔ ฝึกอบรมผู้ประสานพลัง เพื่อป้องกันการแพร่ สร้างเครือข่ายป้องกัน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้อบรม ผู้เข้ารับการอบรมมี ส านักงานปลัด 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๓๒ 

แผ่นดินและเยาวชนต่อต้าน
ยาเสพติด 

ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชน 

ยาเสพติดในชุมชน    ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องยาเสพติดและ
พิษภัยของยาเสพติด   

๕ โครงการรณรงคป์้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  (TO  
BE  NUMBER  ONE) 

เพื่อสร้างเครือข่าย
ป้องกันยาเสพติด  
รณรงค์ปลุกจิตส านึก
และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตให้แก่เยาวชน 

เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมกับชมรมใน
การต่อต้านยาเสพติด
อย่างต่อเนื่อง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีระเบียบ  
วินัยและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม   

เกิดการรวมพลังของ
ทูบีนัมเบอร์วันใน
การรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด   

ส านักงานปลัด 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  สร้ำงสังคมแห่งควำมมั่นคงและปลอดภัย 
    ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี  ๗  กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน  และพัฒนำระบบบริหำรภำยใต้กำรบริหำรงำนกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
๔. ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนส่งเสริมควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
๔.๑  กำรส่งเสริมควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันปัญหำยำเสพติดในชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๖ จัดหาอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ ์ เวชภัณฑ์ยา
และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
ให้กับศูนย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน   

เพื่อจัดหาอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ยาและ
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา  บริการ
ในศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน  (EMS) 

จัดหาอุปกรณ์และยา
และวัสดุการแพทย ์ไว้
ประจ าศูนย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  
(EMS) 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

จัดหาอุปกรณ์ได้ครบ
ตามความต้องการ
เบื้องต้น 

อ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน 

ส านักงานปลัด 

๗ อบรมอาสาสมัคร
ปกป้องสถาบัน  (อสป.) 

เพื่อปกป้องสถาบันของชาติ อบรมอาสาสมัคร
หมู่บ้านละ  ๑๐  คน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมจ านวน  ๑  
ครั้ง 

เป็นการปกป้อง
สถาบันของชาติ 

ส านักงานปลัด 

๘ อบรมอาสาสมัครต ารวจ
บ้าน 

เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ต ารวจดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในหมู่บ้าน 

อบรมอาสาสมัคร
หมู่บ้านละ  ๑๐  คน 

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ จ านวนอาสาสมคัร
ต ารวจบ้านเพิ่มขึ้น 

ช่วยป้องกันความ
สงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน 

ส านักงานปลัด 

๙ โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ การเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

เป็นการลดและ
แก้ไขปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

ส านักงานปลัด 

๑๐ ฝึกอบรมใบขับขี่และ
วินัยจราจรให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน
วินัยจราจรและมีใบขับขี่ 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้ได้รับใบขับขี่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความรู้
ในวินัยจราจรอย่าง
ถูกต้องและมี

ส านักงานปลัด 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๓๓ 

ใบขับขี่ 
๑๑ ติดตั้งกระจกส่งทางโค้ง

จราจร 
เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

เป็นการลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

ส านักงานปลัด 

รวม ๑๑  โครงกำร - - ๑,๖๖๐,๐๐๐ ๑,๖๖๐,๐๐๐ ๑,๖๖๐,๐๐๐ - - - 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพเพื่อรองรับกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน   
๕.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  และพัฒนำเด็กและเยำวชน 
  ๕.๑  สนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ   

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑ อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบ   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การต าบลหนองอิ
เฒ่า 

๔๘๕,๑๐๐ ๕๓๙,๐๐๐ ๕๙๒,๙๐๐ จ านวนของนักเรียนที่
ได้รับประทานอาหาร 

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
พอเพียงและมี
ประโยชน์ 

กองการศึกษา 
 

๒ ค่าวัสดุการศึกษา  (รายหัว)  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

เพื่อช่วยให้นักเรียน  
เข้าใจการเรียนได้ดีขึ้น
และพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิ  ภาพ   

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน  วัสดุการศึกษา   
เครื่องเล่นพัฒนาการ   

๑๖๘,๓๐๐ ๑๘๗,๐๐๐ ๒๐๕,๗๐๐ จ านวนนักเรียนที่ได้รับ
ค่าจัดการเรียนการ
สอน   

นักเรียนมีสื่อ  วัสดุ  
และเครื่องเล่นท าให้
มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น   

กองการศึกษา 

๓ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  
โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 
 

เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมทุก
วัน 

โรงเรียนหนองอิเฒ่า
วิทยา 
 

๒๕๘,๐๐๐   ๒๗๒,๐๐๐ ๒๘๖,๐๐๐ จ านวนของนักเรียนที่
ได้รับอาหารเสริม  
(นม)   

เด็กนักเรียนได้ดื่ม
นมทุกวัน  และท า
ให้เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
 

๔ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  
โรงเรียนบ้านดงน้อยโนน
สวรรค์   
 

เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมทุก
วัน 

โรงเรียนบ้านดงน้อย
โนนสวรรค์   
 

๑๓๖,๐๐๐   ๑๔๔,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ จ านวนของนักเรียนที่
ได้รับอาหารเสริม  
(นม)   

เด็กนักเรียนได้ดื่ม
นมทุกวัน  และท า
ให้เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
 

๕ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  
โรงเรียนหลักด่านวิทยา 

เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมทุก
วัน 

โรงเรียนหลักด่าน
วิทยา 

๙๗,๐๐๐   ๑๐๓,๐๐๐ ๑๐๙,๐๐๐ จ านวนของนักเรียนที่
ได้รับอาหารเสริม  
(นม)   

เด็กนักเรียนได้ดื่ม
นมทุกวัน  และท า
ให้เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
 

 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๓๔ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพเพื่อรองรับกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน   
๕.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  และพัฒนำเด็กและเยำวชน 
  ๕.๑  สนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ   

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๖ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  
(นม)  โรงเรียนดอนกลอย
โนนชาด  (พิลาศอุปถัมภ์) 
 

เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมทุก
วัน 

โรงเรียนดอนกลอยโนน
ชาด  (พิลาศอุปถัมภ์) 
 

๑๑๑,๐๐๐   ๑๑๗,๐๐๐ ๑๒๔,๐๐๐ จ านวนของนักเรียน
ที่ได้รับอาหารเสริม  
(นม)   

เด็กนักเรียนได้ดื่มนม
ทุกวัน  และท าให้เด็กมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 
 

๗ จัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมทุก
วัน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การต าบลหนองอิ
เฒ่า 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนของนักเรียน
ที่ได้รับอาหารเสริม  
(นม)   

เด็กมพีัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์   

กองการศึกษา 
 

๘ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างซ่อมแซมและ
ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 
 

๙ จัดตั้งห้องสมุดชุมชน/
โรงเรียน 

เพื่อเป็นแหล่งวิชาการ
ของนักเรียน  นักศึกษา  
ประชาชน 

ก่อสร้างหอสมุดชุมชน
ต าบลหนองอิเฒ่า 

- ๕๐๐,๐๐๐ - จ านวนผู้มาใช้
บริการ 

ท าให้นักเรียน  
นักศึกษา  ประชาชน
ได้รับความรู้ 

กองการศึกษา 
 

๑๐ อุดหนุนโรงเรียนหนองอิ
เฒ่าวิทยา 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้เด็กนักเรียน 

โรงเรียนหนองอิเฒ่า
วิทยา 

๕๐๘,๐๐๐ ๕๓๖,๐๐๐ ๕๖๔,๐๐๐ จ านวนของนักเรียน
ที่ได้รับอาหาร
กลางวัน   

เด็กมพีัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์   

กองการศึกษา 
 

๑๑ อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอน
กลอยโนนชาด  (พิลาศ
อุปถัมภ์) 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้เด็กนักเรียน 

โรงเรียนบ้านดอนกลอย
โนนชาด-โนนชาด  
(พิลาศอุปถัมภ์) 

๒๒๐,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ ๒๔๔,๐๐๐ จ านวนของนักเรียน
ที่ได้รับอาหาร
กลางวัน   

เด็กมพีัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์   

กองการศึกษา 
 

 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพเพื่อรองรับกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน   
๕.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  และพัฒนำเด็กและเยำวชน 
  ๕.๑  สนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ   

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชีว้ัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน

แบบ  ผ.  ๐๑ 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๓๕ 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

๒๕๖๐ 
(บำท) 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๑๒ อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงน้อย
โนนสวรรค์ 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้เด็กนักเรียน 

โรงเรียนบ้านดงน้อย
โนนสวรรค์ 

๒๖๘,๐๐๐   ๒๘๔,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนของนักเรียนที่
ได้รับอาหารกลางวัน   

เด็กมพีัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์   

กองการศึกษา 
 

๑๓ อุดหนุนโรงเรียนหลักด่าน
วิทยา 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้เด็กนักเรียน 

โรงเรียนหลักด่าน
วิทยา 

๑๙๒,๐๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ จ านวนของนักเรียนที่
ได้รับอาหารกลางวัน   

เด็กมพีัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์   

กองการศึกษา 
 

๑๔ อุดหนุนโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัด  สพฐ. 

เพื่อสนับสนุนกิจการ
การศึกษาโรงเรียน 

โรงเรียนประถมศึกษา
สังกัด  สพฐ. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนของนักเรียนที่
ได้รับอาหารกลางวัน   

เพิ่มศักยภาพในการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียน 

กองการศึกษา 
 

๑๕ อบรมและพัฒนาผู้ดูแลเด็ก เพื่อส่งผู้ดูแลเด็กอบรม
ตามหลักสูตร 
ต่าง ๆ 

ผู้ดูแลเด็ก  ๑๒  คน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนบุคลากรของ  
ศพด.ที่ได้รับพัฒนา   

บุคลากรของ  ศพด.
ได้รับพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง   

กองการศึกษา 
 

๑๖ ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อเป็นที่ท ากิจกรรม
ส าหรับนักเรียน 

เด็กเล็กในต าบล
หนองอิเฒ่า 

๒๐,๐๐๐ - - ก่อสร้างเสาธงจ านวน  
๑  ต้น 

เป็นสถานที่ส าหรับ
ท ากิจกรรมน าเสาธง 

กองการศึกษา 

๑๗ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายนอกอาคารศูนย์
พัฒนาเดก็เล็กให้มีความ
ปลอดภัยและร่มรื่นใน
การท ากิจกรรมของเด็ก 

เด็กเล็กในศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กต าบลหนองอิ
เฒ่า 

๗๐,๐๐๐ - - ปรับปรุงภูมิทัศน์อย่าง
น้อย  ๑  ครั้ง 

เด็กมีสถานที่ในการ
ท ากิจกรรม 

กองการศึกษา 
 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี  ๑  พัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพเพื่อรองรับกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน   
๕.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  และพัฒนำเด็กและเยำวชน 
    ๕.๑  สนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ   

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑๘ ต่อเติมอ่างล้างหน้าแปรง
ฟันส าหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อฝึกให้เด็กสามารถ
รักษาความสะอาดของ
ตนเอง 

เด็กเล็กในศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กต าบลหนองอิ
เฒ่า 

๗๐,๐๐๐ - - ก่อสร้างอ่างล้างน า เป็นการฝึกให้เด็ก
สามารถรักษาความ
สะอาดของตนเอง 

กองการศึกษา 

๑๙ ปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ า เพื่อให้เด็กรู้จักขับถ่าย เด็กเล็กในศูนยพ์ัฒนา ๕๐,๐๐๐ - - ต่อเติมให้น้ าให้ เป็นการฝึกให้เด็ก กองการศึกษา 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๓๖ 

ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองอิเฒ่า 

อย่างถูกสุขลักษณะ เด็กเล็กต าบลหนองอิ
เฒ่า 

เพียงพอ รู้จักขับถ่ายอย่างถูก
สุขลักษณะ 

 

๒๐ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาภายใน
ต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาภายใน
ต าบลหนองอิเฒ่า 

สถานศึกษาภายใน
ต าบลหนองอิเฒ่า 

๒๘๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ จ านวนนักเรียน เป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษาภายใน
ต าบลหนองอิเฒ่าให้
มีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
 

รวม ๒๐  โครงกำร - - ๑,๖๖๐,๐๐๐ ๑,๖๖๐,๐๐๐ ๑,๖๖๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนำผ้ำไหมแพรวำและส่งเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๕.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  และพัฒนำเด็กและเยำวชน 
  ๕.๒  ส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำและกำรอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑ ส่งเสริมสนับสนุน
ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและ
คนในชุมชนได้มีความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ให้ความรู้ในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านต่าง ๆ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนปราชญ์
ชาวบ้าน 

เป็นการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

๒ บรรพชาสามเณรและ
อุปสมบทภาคฤดูร้อน
ภายในต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
ได้ศึกษาธรรม  ศาสนา 

เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่
ต าบล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนคนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ท าให้เด็กมีความรู้  มี
วินัยด้านธรรม 

กองการศึกษา 

๓ โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง 

ส่งเสริมประเพณีที่สืบทอด
มาตั้งแต่ครั้งโบราณและ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน

จัดงานประเพณีลอย
กระทง 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนคนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนรักใน
วัฒนธรรมที่ดีสืบต่อกัน
มาและรักษาประเพณี

กองการศึกษา 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๓๗ 

ชุมชน ที่ดีไว้ 
๔ โครงการจัดงาน

ประเพณีวันสงกรานต์ 
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดี
งามของประชาชน 

จัดงานประเพณีรดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุเนื่องใน
ประเพณีสงกรานต์ 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนคนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

เป็นการรดน้ าด าหัว
ผู้ใหญ่และเป็นการ
รักษาวัฒนธรรมที่ดี
งามของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

๕ โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

เพื่อสร้างความสามัคคีใน
ชุมชนและส่งเสริมประเพณี 

จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนคนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีความ
สามัคคีและรักษา
ประเพณีที่ดีงาม 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนำผ้ำไหมแพรวำและส่งเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๕.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  และพัฒนำเด็กและเยำวชน 
๕.๒  ส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำและกำรอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๖ โครงการจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน 

จัดซื้อเทียนพรรษาถวาย
วัดตามประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนคนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในต าบลมี
ใจรักใน
พระพุทธศาสนา
และสืบสาน
วัฒนธรรมสืบต่อไป 

กองการศึกษา 

๗ โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญมหาชาต ิ

เพื่อส่งเสริมประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน 

จัดงานประเพณีบุญ
มหาชาติ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนคนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนรักใน
พระพุทธศาสนา
และสืบสาน
วัฒนธรรมสืบต่อไป 

กองการศึกษา 

๘ จัดงานวันมาฆบชูา เพื่อส่งเสริมประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน 

จัดงานวันมาฆบชูา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนคนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนรักใน
พระพุทธศาสนา
และสืบสาน
วัฒนธรรมสืบต่อไป 

กองการศึกษา 

๙ จัดงานวันวิสาขบูชา เพื่อส่งเสริมประเพณีทาง จัดงานวันวิสาขบูชา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนคนที่เข้าร่วม ประชาชนรักใน กองการศึกษา 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๓๘ 

พระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน 

กิจกรรม พระพุทธศาสนา
และสืบสาน
วัฒนธรรมสืบต่อไป 

๑๐ จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่า 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมเดือนละ  
๑  ครั้ง 

เป็นการอนุรักษ์
ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนำผ้ำไหมแพรวำและส่งเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๕.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  และพัฒนำเด็กและเยำวชน 
  ๕.๒  ส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำและกำรอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑ สนับสนุนสภาวัฒนธรรม 
ต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ  ของสภา
วัฒนธรรมต าบลหนองอิ
เฒ่า 

สภาวัฒนธรรมต าบล
หนองอิเฒ่า 

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

สนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ  ของสภา
วัฒนธรรมต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองการศึกษา 

๒ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันฟุตบอล 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

แข่งขันฟุตบอล  จ านวน  
๑  ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

๓ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในเขตพื้นที่ 

เพื่อให้เด็กได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

เด็กและเยาวชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

กองการศึกษา 

๔ ก่อสร้างลานกีฬา/สนาม
กีฬาประจ าต าบล 

เพื่อเป็นสถานที่ในการ
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬาและ
สนามกีฬาในพื้นที่ 

- ๓,๐๐๐,๐๐๐ - สนามกีฬา  จ านวน  ๑  
แห่ง 

เป็นสถานที่ในการ
ออกก าลังกาย 

กองการศึกษา 

๕ แข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต าบล 

เพื่อเป็นการสร้าง
ความสามัคคีเพื่อหมู่
คณะและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์โดย
ไม่หันไปสนใจยาเสพ
ติด 

จัดการแข่งขันกีฬาของ
ประชาชนและเยาวชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนให้ความ
สนใจในการออก
ก าลังกายเพิ่มมาก
ข้ึน 

กองการศึกษา 

 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๓๙ 

 
 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนำผ้ำไหมแพรวำและส่งเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๕.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  และพัฒนำเด็กและเยำวชน 
  ๕.๒  ส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำและกำรอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๖ แข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์  
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 

เพื่อการสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะและ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยไม่หันไป
สนใจยาเสพติด 

แข่งขันกีฬาเชื่อม
สัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนให้ความ
สนใจในการออก
ก าลังกายเพิ่มมาก
ข้ึน 

กองการศึกษา 

๗ สนับสนุนกิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชนต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
มีความสามัคคีเกิดการ
เรียนรู้  สร้างเสริม
ประสบการณ์ 

เยาวชนในเขตต าบล
หนองอิเฒ่า 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เกิดความสามัคคี  
เกิดการเรียนรู้  
สร้างเสริม
ประสบการณ์ 

กองการศึกษา 

๘ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬา
ให้กับเยาวชน 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ให้กับหมู่บ้านและ
โรงเรียนต่าง ๆ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ วัสดุกีฬาครบทุก
หมู่บ้าน 

ส่งเสริมให้มีการออก
ก าลังกาย 

กองการศึกษา 

๙ อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เดก็และเยาวชน 

เป็นการส่งเสริม
จริยธรรมที่ดีงามให้แก่
เด็กและเยาวชน 

จ านวนครั้งที่ด าเนินการ
ในการอบรม 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมี
จริยธรรมอันดีงาม 

กองการศึกษา 

รวม ๙  โครงกำร   ๖๖๐,๐๐๐ ๓,๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนำศักยภำพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่ำอำศัย  น่ำท่องเที่ยว  และน่ำลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๖  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

แบบ  ผ.  ๐๑ 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๔๐ 

๖.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
  ๖.๑  กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑ โครงการฟื้นฟูป่าชุมชน   ๑.เพื่อฟื้นฟูป่าไม้
ชุมชนตามสภาพ
ธรรมชาติให้มีความ
สมบูรณ์   
๒.เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากร  ธรรมชาติ
และสิ่ง  แวดล้อม   

จัดโครงการเพื่อฟื้นฟู
สภาพธรรมชาติและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน   

๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐   จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ   

๑.ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการฟื้นฟู
สภาพธรรมชาติ   
๒.สามารถพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์   

ส านักงานปลัด 

๒ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ   

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   

จัดโครงการปลูกต้นไม้
เพือ่ฟื้นฟูสภาพ
ธรรมชาติและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน   

๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐   จ านวนผู้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการฟื้นฟูสภาพ
ธรรมชาติให้อุดมสม
บูรณ   

ส านักงานปลัด 

๓ จัดกิจกรรมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ   

๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐   จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ   

เป็นการสร้าง
จิตส านึกที่ดีให้กับ
ประชาชน 

ส านักงานปลัด 

 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนำศักยภำพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่ำอำศัย  น่ำท่องเที่ยว  และน่ำลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๖  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๖.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
  ๖.๒  พัฒนำแหล่งน้ ำธรรมชำติและสนับสนุนกำรท่องเที่ยว 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑ โครงการขุดลอกและ เพื่อเก็บกักเก็บน้ า  ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - จ านวนครัวเรือน  มี ประชาชนมีน้ าไวท้ า กองช่าง 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๔๑ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองแห่  
หมู่ท่ี  ๑๑ 

ไว้ท าการเกษตร
อย่างพอเพียง 

ทัศน์รอบหนองน้ า  ปลูก
ไม้ยืนต้น   

 น้ าใช้อย่าง  เพียงพอ   เกษตรพอเพียง
รวมทั้งใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

๒ โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน า
เหล่า  (หนองปากกวาง) 
หมู่ท่ี  ๔ 

เพื่อเก็บกักเก็บน้ า  
ไว้ท าการเกษตร
อย่างพอเพียง 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบหนองน้ า  ปลูก
ไม้ยืนต้น   

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- จ านวนครัวเรือน  มี
น้ าใช้อย่าง  เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ าไวท้ า
เกษตรพอเพียง
รวมทั้งใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

๓ โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองแสง  
หมู่ท่ี  ๔ 

เพื่อเก็บกักเก็บน้ า  
ไว้ท าการเกษตร
อย่างพอพียง 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบหนองน้ า  ปลูก
ไม้ยืนต้น   

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- จ านวนครัวเรือน  มี
น้ าใช้อยา่ง  เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ าไวท้ า
เกษตรพอเพียง
รวมทั้งใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

๔ โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสระ
พัง  หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อเก็บกักเก็บน้ า  
ไว้ท าการเกษตร
อย่างพอพียง 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบหนองน้ า  ปลูก
ไม้ยืนต้น   

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- จ านวนครัวเรือน  มี
น้ าใช้อย่าง  เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ าไวท้ า
เกษตรพอเพียง
รวมทั้งใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

๕ โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองค้อ 

เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขต
ต าบล 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบหนองน้ า  ปลูก
ไม้ยืนต้น   

- 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - จ านวนครัวเรือน  มี
น้ าใช้อย่าง  เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และ
ใกล้เคียงได้
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนำศักยภำพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่ำอำศัย  น่ำท่องเที่ยว  และน่ำลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๖  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๖.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
  ๖.๒  พัฒนำแหล่งน้ ำธรรมชำติและสนับสนุนกำรท่องเที่ยว 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๖ โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
วังไทรงาม  หมู่ที่  ๖ 

เพื่อทางระบายน้ า
พื้นที่การเกษตร  
และกักเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบหนองน้ า  ปลูก
ไม้ยืนต้น   

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- จ านวนครัวเรือน  มี
น้ าใช้อย่าง  เพียงพอ   

ท าให้พ้ืนที่
การเกษตรไม่ถูกน้ า
ท่วมขัง  และเก็บกัก
น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

๗ โครงการขุดลอกและ เพื่อเป็นสถานที่ ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ - จ านวนครัวเรือน  มี ประชาชนมีน้ าไวท้ า กองช่าง 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๔๒ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองอิเฒ่า  
หมู่ท่ี  ๑,๒,๙  พร้อม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

พักผ่อนและแหล่ง
ท่องเที่ยว   

ทัศน์รอบหนองน้ า  ปลูก
ไม้ยืนต้น   

น้ าใช้อย่าง  เพียงพอ   เกษตรพอเพียง
รวมทั้งใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

๘ โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองค า  
หมู่ท่ี  ๕ 

เพื่อเป็นสถานที่
พักผ่อน  และกัก
เก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค  
บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบหนองน้ า  ปลูก
ไม้ยืนต้น   

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- จ านวนครัวเรือน  มี
น้ าใช้อย่าง  เพียงพอ   

ประชาชนมีน้ าท า
เกษตรพอเพียง
รวมทั้งใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

๙ โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองจาน  
หมู่ท่ี  ๓ 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแล้ง 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบหนองน้ า  ปลูก
ไม้ยืนต้น   

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- จ านวนครัวเรือน  มี
น้ าใช้อย่าง  เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๑๐ โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองทุ่ม  
หมู่ท่ี  ๘ 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแล้ง 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบหนองน้ า  ปลูก
ไม้ยืนต้น   

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- จ านวนครัวเรือน  มี
น้ าใช้อย่าง  เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนำศักยภำพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่ำอำศัย  น่ำท่องเที่ยว  และน่ำลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๖  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๖.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
  ๖.๒  พัฒนำแหล่งน้ ำธรรมชำติและสนับสนุนกำรท่องเที่ยว 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑๑ โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเดิ่น  
หมู่ท่ี  ๕ 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคในฤดู
แล้ง 

ขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบหนองน้ า  
ปลูกไม้ยืนต้น   

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - จ านวนครัวเรือน  มี
น้ าใช้อย่าง  เพียงพอ   

ท าใหป้ระชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๑๒ โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบ้าน  
หมู่ท่ี  ๑๑ 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคในฤดู
แล้ง 

ขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบหนองน้ า  
ปลูกไม้ยืนต้น   

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - จ านวนครัวเรือน  มี
น้ าใช้อย่าง  เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๑๓ โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหัวทุ่ง  
หมู่ท่ี  ๖ 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคในฤดู
แล้ง 

ขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบหนองน้ า  
ปลูกไม้ยืนต้น   

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - จ านวนครัวเรือน  มี
น้ าใช้อย่าง  เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๔๓ 

๑๔ โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
กุดวังไทร  หมู่ท่ี  ๖ 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคในฤดู
แล้ง 

ขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบหนองน้ า  
ปลูกไม้ยืนต้น   

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - จ านวนครัวเรือน  มี
น้ าใช้อย่าง  เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๑๕ โครงการวางท่อระบายน้ า
และปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง
กลางโคก  หมู่ท่ี  ๔ 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคในฤดู
แล้ง 

ขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบหนองน้ า  
ปลูกไม้ยืนต้น   

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - จ านวนครัวเรือน  มี
น้ าใช้อย่าง  เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๑๖ โครงการเปิดทางน้ าห้วย
น้อย  หมู่ที่  ๖ 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคในฤดู
แล้ง 

ขุดลอกหนองน้ าเพื่อ
เปิดทางระบายน้ า 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - จ านวนครัวเรือน  มี
น้ าใช้อย่าง  เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

 
 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนำศักยภำพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่ำอำศัย  น่ำท่องเที่ยว  และน่ำลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๖  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๖.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
  ๖.๒  พัฒนำแหล่งน้ ำธรรมชำติและสนับสนุนกำรท่องเที่ยว 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑๗ โครงการขุดลอกคลองน้ าป่า
ภายในต าบล 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคในฤดู
แล้ง 

ขุดลอกคลองน้ าป่าใช้
ในการเกษตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - จ านวนครัวเรือน  มีน้ าใช้
อย่าง  เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๑๘ โครงการขยายเขตคลอง
ชลประทาน  (สาย  ๑๐๖)  
และภายในต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคในฤดู
แล้ง 

ขุดลอกและขยายเขต
คลองชลประทานเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - จ านวนครัวเรือน  มีน้ าใช้
อย่าง  เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๑๙ โครงการขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์หนองน้ า 
สาธารณประโยชน์  หนองวัด
สว่างโนนทัน  หมู่ที่  ๒ 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคในฤดู
แล้ง 

ขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบหนองน้ า  
ปลูกไม้ยืนต้น   

๕๐๐,๐๐๐ - - จ านวนครัวเรือน  มีน้ าใช้
อย่าง  เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๒๐ โครงการขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์หนองเกลือ  หมู่ที่  ๙ 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
อุปโภค  บริโภคในฤดู
แล้ง 

ขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบหนองน้ า  
ปลูกไม้ยืนต้น   

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - จ านวนครัวเรือน  มีน้ าใช้
อย่าง  เพียงพอ   

ท าให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๔๔ 

รวม ๒๐  โครงกำร   ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ ๑๘,๕๐๐๐ -    
 
 
 
 
 
  
 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนำศักยภำพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่ำอำศัย  น่ำท่องเที่ยว  และน่ำลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๖  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๖.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
๖.๓  กำรจัดกำรขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และกำรรักษำควำมสะอำดภำยในชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑ จัดซื้อถังเก็บขยะมูลฝอย
ภายในต าบล 

เพื่อเป็นที่รองรับ
ขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในต าบล
ทั่วถึง 

จ านวนขยะที่จัดซื้อ  ๒๐๐  
ถัง 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- - ปริมาณขยะท่ีมีการ
ก าจัด   

ประชาชนมีที่รองรับ
ขยะอย่างทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 

๒ จัดหาที่ทิ้งขยะประจ าต าบล เพื่อเป็นที่รองรับ
ขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในต าบล
ทั่วถึง 

จัดหาที่ทิ้งขยะ  จ านวน  
๑  แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐ - - ปริมาณขยะท่ีมีการ
ก าจัด   

การก าจัดขยะมูล
ฝอยถูกสุขลักษณะ
และยังเป็นการ
จัดการด้านสิ่งแวด 
ล้อมที่ดีในชุมชน 

ส านักงานปลัด 

๓ จัดซื้อรถเก็บขยะ เพื่อเป็นเก็บขยะจาก
บ้านเรือนไปท าลาย 

รถบรรทุกขนาด  ๖  ตัน  
๖  ล้อ  ๑  คัน 

๒,๐๐๐,๐๐๐  - ปริมาณขยะท่ีมีการ
ก าจัด   

การก าจัดขยะมี
ประสิทธิภาพ   

ส านักงานปลัด 

๔ จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล เพื่อก าจัดสิ่งปฏิกูล
ในบ้านเรือน 

ซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล  
จ านวน  ๑  คัน 

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่มี
การก าจัด   

เป็นการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลจากบ้านเรอืน 

ส านักงานปลัด 

๕ จัดซื้อที่ดินเพื่อจัดเก็บสิ่ง
ปฏิกูล 

เพื่อหาแหล่งจัดเก็บ
และก าจัดสิ่งปฏกิูล
ในบ้านเรือน 

จัดซื้อที่ดินเพื่อจัดเก็บสิ่ง
ปฏิกูล  จ านวน  ๑  แห่ง 

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ปริมาณขยะท่ีมีการ
ก าจัด   

เป็นแหล่งจัดเก็บ
และก าจัดสิ่งปฏกิูล
จากบ้านเรือน 

ส านักงานปลัด 

 
 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๔๕ 

 
 
 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนำศักยภำพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่ำอำศัย  น่ำท่องเที่ยว  และน่ำลงทุน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๖  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๖.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
  ๖.๓  กำรจัดกำรขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และกำรรักษำควำมสะอำดภำยในชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๖ อบรมโครงการเมืองสวยใส
ไร้มลพิษ 

เพื่อจัดรูปแบบการ
ก าจัดขยะมูลฝอย
และขยะต่าง ๆ  
ภายในชุมชน 

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่า  ๑๑  หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ   

เป็นการจัดการขยะ
ให้มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

๗ ส่งเสริมสนับสนุนการก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี 

เพื่อให้ความรู้การ
ก าจัดขยะมูลฝอย
อย่างถูกวิธี 

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่า  ๑๑  หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ   

เป็นการจัดการขยะ
ให้มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

รวม ๗  โครงกำร - - ๓,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนำศักยภำพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่ำอำศัย  น่ำท่องเที่ยว  และน่ำลงทุน 

แบบ  ผ.  ๐๑ 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๔๖ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี  ๖  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๖.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
  ๖.๔  กำรแก้ไขและปรับปรุงระบบบ ำบัดน้ ำเสียภำยในชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑ ก่อสร้างและขุดลอกร่อง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี  ๑  -  ๑๑ 

เพื่อลดปัญหาน้ าท่วม
ตามถนนและระบาย
น้ าให้ระบายน้ าได้
อย่างสะดวก 

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ า
ระยะความยาว  ๒๐๐  
เมตร   

๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของร่อง 
ระบายน้ าที่ได้รับการ
ก่อสร้างตาม 
แบบมาตรฐาน 

ระบายน้ าออกจาก
บ้านเรือนและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

รวม ๑๑  โครงกำร - - ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี   ๗  กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและพัฒนำระบบบริหำรภำยใต้กำรบริหำรงำนกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
๗.  ยุทธศำสตร์พัฒนำ  กำรเมือง  กำรบริหำรและกำรบริกำรเพื่อประโยชน์ของประชำชน 
  ๗.๑  กำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนขององค์กรและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ   

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๔๗ 

๑ อบรมพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ภายในองค์กรให้ดีขึ้น 

จ านวนผู้เข้าร่วม  ๖๐  
คน 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมการ
อบรม 

เพื่อเกิดความเข้าใจ
ในวิธีการท างานที่
ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบันมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

๒ โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกท้องถิ่น  ข้าราชการ  
พนักงาน   

เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีใน
การท างานให้สอดคล้อง
กับงานที่ท าอยู่ประจ า 

จ านวนผู้เข้าร่วม  
๑๐๐  คน 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมการ
อบรม 

ผู้บริหารท้องถิ่น
เข้าใจบทบาทและ
หน้าทีข่อบงตนมาก
ขึ้นรวมทั้งการ
บริหารงานเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง 

ส านักงานปลัด 

๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าที่พัก  และค่าใช้จ่าย
อื่นของ  คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  พนักงาน
ส่วนต าบล 

คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา  พนักงานส่วน
ต าบล 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วมการ
อบรมตามหลักสูตร
ต่าง ๆ 

เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพของ
บุคลากรต่างๆ 

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

 

๔ ค่ารับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการต่างๆ   

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

คณะกรรมการ  และ
อนุกรรมการชุดต่าง ๆ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 

เป็นการตอบแทน
คณะกรรมการต่างๆ 

ส านักงานปลัด 

๕ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง/คณะกรรมการ
ต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจงาน
จ้าง/กรรมการต่างๆ 

คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง/กรรมการ
ต่างๆ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนคณะกรรมการ
ที่ตรวจงาน 

คณะกรรมการ
ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี   ๗  กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและพัฒนำระบบบริหำรภำยใต้กำรบริหำรงำนกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
๗.  ยุทธศำสตร์พัฒนำ  กำรเมือง  กำรบริหำรและกำรบริกำรเพื่อประโยชน์ของประชำชน 
  ๗.๑  กำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนขององค์กรและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ   

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๗ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเป็นค่าจ้างเกี่ยวกับ
การโฆษณา  และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์  

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒา่ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนกิจกรรมที่
ประชาสัมพันธ์ 

เป็นการ
ประชาสัมพันธ์และ
ผลการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๔๘ 

๘ ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จ้างเหมาบริการและจ้าง
เหมาแรงงานต่าง ๆ 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จ านวนคนที่ปฏิบัติงาน เป็นการให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

 
๙ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น  

ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ   

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น  
ส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี)   

พนักงานส่วนต าบล ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวนงบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 

เป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจให้กับ
พนักงาน 

ส านักงานปลัด 

๑๐ จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อการด าเนินการออก
ประเมินภาษีและจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ของ  
อบต.หนองอิเฒ่า 

พื้นที่เขตต าบลหนองอิ
เฒ่า 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนงบประมาณที่
สามารถจัดเก็บได้ 

ท าให้การเก็บภาษีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

๑๑ ค่าใช้จ่ายในการตักสิ่งปฏิกูล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดูดสิ่งปฏิกูล 

อบต.หนองอิเฒ่า ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนครั้งด าเนนิการ   เป็นการรักษาความ
สะอาดและถูก
สุขลักษณะ 

ส านักงานปลัด 

 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี   ๗  กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและพัฒนำระบบบริหำรภำยใต้กำรบริหำรงำนกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
๗.  ยุทธศำสตร์พัฒนำ  กำรเมือง  กำรบริหำรและกำรบริกำรเพื่อประโยชน์ของประชำชน 
  ๗.๑  กำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนขององค์กรและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ   

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม
ภายในส านักงาน 

เพื่อเป็นการจัดการ
ส านักงานให้เกิดความ
เรียบร้อยและสวยงาม 

อบต.หนองอิเฒ่า ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้งด าเนนิการ   เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ภายในส านักงาน
เพือ่ให้งานเป็นไป
อย่างเรียบร้อย 

ส านักงานปลัด 

๑๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
พวงมาลัย  พานพุ่มดอกไม้
สด  และพวงมาลา 

เพื่อจัดซ้ือพวงมาลัย  
พานพุ่มดอกไม้สด  และ
พวงมาลา 

งานรัฐพิธีต่าง ๆ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนกิจกรรมและ
รัฐพิธีท่ีจัดข้ึน 

เป็นการจัดซื้อ
พวงมาลัย  พวง
มาลาในการจัดงาน
รัฐพิธีต่าง ๆ 

ส านักงานปลัด 

๑๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิม กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนกิจกรรมเฉลิม ประชาชนได ้ ส านักงานปลัด 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๔๙ 

เฉลิมพระเกียรติ พระเกียรติเนื่องใน
โอกาสต่าง ๆ   

เฉลิมพระเกียรติ พระเกียรติที่จัดขึ้น แสดงออกถึงความ 
จงรักภักดีต่อสถาบัน 

๑๕ ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ เพื่อเป็นค่าใช้ในการรับ
เสด็จ 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่เข้า
รับเสด็จ 

เป็นการแสดงความ
จงรักภักดี 

ส านักงานปลัด 

๑๖ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ทั่วไปและเลือกตั้งซ่อม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้งทั่วไป
และเลือกตั้งซ่อม  ของ  
อบต.หนองอิเฒ่า 

ต าบลหนองอิเฒ่า  
๑๑  หมู่บ้าน 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวนคนที่มาใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง 

สามารถจัดการ
เลือกตั้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี   ๗  กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและพัฒนำระบบบริหำรภำยใต้กำรบริหำรงำนกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
๗.  ยุทธศำสตร์พัฒนำ  กำรเมือง  กำรบริหำรและกำรบริกำรเพื่อประโยชน์ของประชำชน 
  ๗.๑  กำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนขององค์กรและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ   

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑๗ ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  
ค่าอินเตอร์เน็ต   
ค่าโทรศัพท ์  
ตราไปรษณียากร   
และค่าบริการ
โทรคมนาคม 

จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า   
ค่าอินเตอร์เน็ต   
ค่าโทรศัพท ์  
ตราไปรษณียากร
ค่าบริการโทรคมนาคม 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ การประหยัด
งบประมาณ 

เป็นการจ่าย
ค่าบริการด้าน
สาธารณูปโภค 

ส านักงานปลัด/ 
กองช่าง/ 

กองการศึกษา 

๑๘ ค่าใช้จ่ายวางผังเมืองและ
ปรับปรุงผังเมืองรวมหรือ
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางผัง
เมืองหรือปรับปรุงผัง
เมืองรวมหรือชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ   

พื้นที่ต าบลหนองอิเฒ่า  
๑๑  หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การวางผังเมืองได้
มาตรฐาน 

เป็นการวางผัง
เมืองที่มี
ประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

๑๙ สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

เพื่อสนับสนุนโครงการ
ตามแนวพระราชด าริ 

พื้นที่ต าบลหนองอิเฒ่า  
๑๑  หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนกิจกรรม/
โครงการที่จัดตาม
พระราชด าริ 

เป็นการน า
โครงการตาม
พระราชด าริไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ 

ส านักงานปลัด 

๒๐ โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียม

เพื่อพัฒนาความรู้ของ
บุคลากรภายในองค์การ

คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา  พนักงานส่วน

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าโครงการ   เป็นการเตรียม
ความพร้อมเพื่อสู่

ส านักงานปลัด 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๕๐ 

ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

บริหารส่วนต าบล
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 

ต าบล  พนักงานจ้าง  ประชาคมอาเซียน 

 
 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี   ๗  กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและพัฒนำระบบบริหำรภำยใต้กำรบริหำรงำนกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
๗.  ยุทธศำสตร์พัฒนำ  กำรเมือง  กำรบริหำรและกำรบริกำรเพื่อประโยชน์ของประชำชน 
  ๗.๑  กำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนขององค์กรและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ   

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี เพื่อจัดงานกิจกรรม
เกี่ยวกับงานรัฐพิธี   

จัดงานกิจกรรม
เกี่ยวกบังานรัฐพิธีต่าง 
ๆ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าโครงการ   
 

เป็นการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน 

ส านักงานปลัด 

๒๒ เติมน้ ายาเคมีเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าเติมน้ ายา
เคมีของเครื่องดับเพลิง
ชนิดแขวน 

จัดซื้อน้ ายาเคมีของ
เครื่องดับเพลิง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนถังดับเพลิงที่
สามารถใช้งานได้ 

ป้องกันและระงับ
การเกิดอัคคีภัย 

ส านักงานปลัด 

๒๓ ออกแบบและปรับปรุง
เว็บไซต์ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนของผู้เข้าชม
เว็บไซต์ 

สามารถปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การด าเนินงานได้
อย่างถูกต้อง 

ส านักงานปลัด 

๒๔ ขยายระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตภายในต าบล 

เพื่อบริการระบบ
อินเตอร์เน็ตให้
ครอบคลุมพื้นที่ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

- ๔๐๐,๐๐๐ - จ านวนประชาชนที่มา
ใช้บริการอินเตอร์เน็ต 

ประชาชนสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้
สะดวกและรวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 

๒๕ ค่าเช่าพื้นที่โดเมนเนม
เว็บไซต์และค่าเช่าพื้นที่  
(Hosting)  เว็บไซต์ 

เพื่อเช่าพื้นที่ในการ
จัดท าเว็บไซต์ประจ า
หน่วยงาน 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐ เวลาในการสืบค้น
ข้อมูลรวดเร็ว 

บริการข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ  
ให้กับประชาชน
รวดเร็วและต่อเนื่อง 

ส านักงานปลัด 

 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๕๑ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี   ๗  กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและพัฒนำระบบบริหำรภำยใต้กำรบริหำรงำนกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
๗.  ยุทธศำสตร์พัฒนำ  กำรเมือง  กำรบริหำรและกำรบริกำรเพื่อประโยชน์ของประชำชน 
  ๗.๑  กำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนขององค์กรและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ   

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่ำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๖ การจัดประชุมสภาสัญจร  
ประชาคมหมู่บ้าน  
ประชาคมต าบล   

เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
สามปีไว้เป็นแนวทางใน
การจัดท าข้อบัญญัติ   

ออกประชาคม  ๑๑  
หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ   

ชุมชนได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน
และก่อให้เกิดความ
ร่วมมือที่ดีในสังคม
และชุมชน   

ส านักงานปลัด 

๒๗ จัดท าโครงการอ าเภอยิ้ม
เคลื่อนที่ 

เพื่อออกบริการ
ประชาชนนอกสถานที่
ร่วมกับส่วนราชการอื่น 

ออกบริการประชาชน
ร่วมกับส่วนราชการ
อื่น 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ   

เป็นการบริการ
ประชาชนร่วมกับ
ส่วนราชการอื่น 

ส านักงานปลัด 

๒๘ อบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายให้กับประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ   

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
กฎหมายมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

๒๙ จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ใน
ระบอบประชาธิปไตย 

เพื่อสร้างจิตส านึกอัน
ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนต าบล
หนองอิเฒ่า 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ   

ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
การปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักงานปลัด 

๓๐ จัดตั้งศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น 

เพื่อปลูกฝังให้ประชาชน
มีความรู้ในการปกครอง
แบบประชาธิปไตยและ
ลดความขัดแย้งภายใน
สังคม 

จัดอบรมและกิจกรรม
กรรมต่าง ๆ  เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ   

เป็นการลดความ
ขัดแย้งภายในสังคม 

ส านักงานปลัด 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี   ๗  กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและพัฒนำระบบบริหำรภำยใต้กำรบริหำรงำนกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
๗.  ยุทธศำสตร์พัฒนำ  กำรเมือง  กำรบริหำรและกำรบริกำรเพื่อประโยชน์ของประชำชน 
  ๗.๑  กำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนขององค์กรและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ   

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน

แบบ  ผ.  ๐๑ 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๕๒ 

(ผลผลิตของโครงกำร) ๒๕๖๐ 
(บำท) 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

๓๑ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ ์

เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่าง ๆ  ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
เช่น  คอมพิวเตอร์  
เครื่องถ่ายเอกสาร  ฯลฯ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนครั้งที่ซ่อมแซม ซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้
ใช้ปฏิบัติงานได้
ตามปกติ 

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

๓๒ ก่อสร้างห้องกิจการสภา เพื่อเป็นสถานที่
ปฏิบัติงานของสภา
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า 

สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า 

๒๐๐,๐๐๐ - - จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

เป็นสถานที่
ปฏิบัติงานของสภา
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า 

ส านักงานปลัด 

๓๓ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ซ่อมแซมท่ีดินและ
อาคารที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 

ซ่อมแซมท่ีดินและ
อาคารต่าง ๆ  ภายใน
ส านักงาน 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนครั้งที่ซ่อมแซม ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ที่ดนิและอาคารต่าง 
ๆ  พร้อมใช้งาน 

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

๓๔ ค่าจัดซื้อภาชนะรองรับน้ า เพื่อจัดซ้ือภาชนะ
ส าหรับรองรับน้ าในการ
อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่าทุกหมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนที่จัดซื้อ ส านักงานปลัด 

๓๕ ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อวัสดุงานบ้านงาน
ครัวใช้ในส านักงานและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนที่จัดซื้อ ท าให้มีวัสดุงานบ้าน
งานครัวใช้ใน
ส านักงานและศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ส านักงานปลัด/ 
กองการศึกษา 

 
 
 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี   ๗  กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและพัฒนำระบบบริหำรภำยใต้กำรบริหำรงำนกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
๗.  ยุทธศำสตร์พัฒนำ  กำรเมือง  กำรบริหำรและกำรบริกำรเพื่อประโยชน์ของประชำชน 
    ๗.๑  กำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนขององค์กรและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ      

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๓๖ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ส าหรับใช้ในงาน

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง  และ
หล่อลื่น  ส าหรับรถยนต์  
เครื่องพ่นหมอกควัน  

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนที่จัดซื้อ มีน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลืน่ส าหรับใช้ในงาน
ราชการ 

ส านักงานปลัด/ 
กองช่าง/ 

กองการศึกษา 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๕๓ 

ราชการ รถจักรยานยนต์  เครื่องตัด
หญ้า  ฯลฯ 

๓๗ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์และ
วัสดุต่างๆ  

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 

ซื้อวัสดแุละครุภัณฑ์ต่างๆ  
เช่น  วัสดุส านักงาน  วัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
ฯลฯ 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จ านวนวัสดุและ
ครุภัณฑ์ 

สามารถปฏิบัติงานให้
การบริการประชาชนได้
อย่างรวดเร็วแม่นย าและ
ถูกต้อง 

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

๓๘ เงินเดือน ค่าตอบแทน
ฝ่ายการเมือง ฝ่าย
ประจ า และค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรต่างๆ  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน 
ค่าตอบแทนฝ่าย
การเมือง ฝ่ายประจ า 
ค่าเช่าบ้าน ค่า
การศึกษาบุตร 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา 
พนักงาน 

๑๕,๐๐๐๐ ๑๕,๐๐๐๐ ๑๕,๐๐๐๐ จ านวนงบประมาณที่
ใช้จ่าย 

เป็นเงินค่าตอบแทนฝ่าย
การเมือง ฝ่ายประจ า 
และค่าตอบแทนต่าง ๆ 

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

๓๙ สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนงบประมาณที่
สมทบกองทุน 

ข้าราชการได้มีสวัสดิการ
อย่างทั่วถึง 

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

 
 
 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี   ๗  กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและพัฒนำระบบบริหำรภำยใต้กำรบริหำรงำนกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
๗.  ยุทธศำสตร์พัฒนำ  กำรเมือง  กำรบริหำรและกำรบริกำรเพื่อประโยชน์ของประชำชน 
    ๗.๑  กำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนขององค์กรและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ      

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๔๐ เงินส ารองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น
เร่งด่วน  แก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน  รวมถึงสา
ธารณภัยต่าง ๆ  ที่เกิด
จากธรรมชาติ   

ราษฎรต าบลหนองอิเฒ่า  
๑๑  หมู่บ้าน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ การช่วยเหลือเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว 

บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ราษฎร 

ส านักงานปลัด 

๔๑ สมทบเงินกองทุน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ พนักงานจ้างขององค์การ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวนคน พนักงานจ้างได้รับ อบต. 

แบบ  ผ.  ๐๑ 



๕๔ 

ประกันสังคมพนักงาน
จ้าง 

ประกันสังคมให้แก่
พนกังานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

บริหารส่วนต าบล  จ านวน 
๒๘  คน 

สวัสดิการทั่วถึง หนองอิเฒ่า 

รวม ๔๑  โครงกำร   ๘,๖๘๗,๒๐๐ ๘,๗๘๗,๒๐๐ ๘,๓๘๗,๒๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำทอ้งถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ส ำหรบั  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  องค์กรประชำชน 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี   ๗  กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและพัฒนำระบบบริหำรภำยใต้กำรบริหำรงำนกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
๒.  ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจและพัฒนำผลผลิตทำงกำรเกษตร 
 ๒.๑  กำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพให้แก่ประชำชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๐ 
(บำท) 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑ อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรต าบล
หนองอิเฒ่า 

สนับสนุนงบประมาณให้
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลหนองอิเฒ่า 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ งบประมาณที่
อุดหนุน 

ส่งเสริมการ
ด าเนินงานของ
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเก
ษตรต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงานปลัด ศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
การเกษตร

ต าบล
หนองอิเฒ่า 

๒ อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอยางตลาด  
ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญคูณลาน   

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญคูณลาน
ของอ าเภอยางตลาด   
 

ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ยางตลาด   

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ งบประมาณที่
อุดหนุน 

สนับสนุนการจัด
งานประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ่
ของอ าเภอยาง

กองการศึกษา ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอยาง
ตลาด 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



๕๕ 

ตลาด   
รวม ๒  โครงกำร - - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ - - -  

 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนำศักยภำพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่ำอำศัย  น่ำท่องเที่ยว  และน่ำลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี   ๑  พัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพเพื่อรองรับกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
๓.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์  สังคมและบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 
๓.๑  กำรส่งเสริมและพัฒนำงำนด้ำนสำธำรณสุข 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๐ 
(บำท) 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑ อุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
หนองอิเฒ่า 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนิน 
งานของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
หนองอิเฒ่า 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองอิเฒ่า 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

งบประมาณที่
อุดหนุน 

เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพการ
งานด้าน
สาธารณสุข 

ส านักงานปลัด โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ
ต าบล

หนองอิเฒ่า 
๒ อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข

มูลฐานชุมชน  (ศสมช.) 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
งานด้านสาธารณสุข 

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่า  ทั้ง  ๑๑  หมู่บ้าน 

๘๒,๕๐๐ ๘๒,๕๐๐ ๘๒,๕๐๐ งบประมาณที่
อุดหนุน 

เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพการ
งานด้าน
สาธารณสุข 

ส านักงานปลัด สาธารณสุข
มูลฐาน
ชุมชน  

(ศสมช.) 

รวม ๒  โครงกำร - - ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



๕๖ 

 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ี   ๗  กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและพัฒนำระบบบริหำรภำยใต้กำรบริหำรงำนกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
๗.  ยุทธศำสตร์พัฒนำ  กำรเมือง  กำรบริหำรและกำรบริกำรเพื่อประโยชน์ของประชำชน 
 ๗.๑  กำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนขององค์กรและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ   

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๐ 
(บำท) 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑ อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอยางตลาดตาม
โครงการของรับเงิน
อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

เพื่อเป็นเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของศูนย์
ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัด
จ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล   

ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ยางตลาด 

๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ จ านวนผู้เข้า
โครงการ   
 

สนับสนุนศูนย์
รวมข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ส านักงานปลัด ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอยาง
ตลาด 

๒ อุดหนุนที่ท าการปกครอง 
อ าเภอยางตลาดตาม 
โครงการสนับสนุนการ 
จัดงานรัฐพิธี  ประจ าปี   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 
งานรัฐพิธีของอ าเภอ 
ยางตลาด 

ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ยางตลาด 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้า
โครงการ   
 

สนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธี 

ส านักงานปลัด ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอยาง
ตลาด 

รวม ๒  โครงกำร - - ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดโครงพัฒนำ 
แผนพัฒนำทอ้งถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ส ำหรบัประสำนโครงพัฒนำจังหวัด 

แบบ  ผ.  ๐๒ 

แบบ  ผ.  ๐๓ 



๕๗ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ  อ ำเภอยำงตลำด  จังหวัดกำฬสนิธุ ์
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนำศักยภำพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่ำอำศัย  น่ำท่องเที่ยว  และน่ำลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
๑.  ยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  
๑.๑  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เป็นปัจจัยต่อเนื่อง   

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านค ามะยาง   
หมู่ท่ี  ๗  –  ต าบลยาง
ตลาด  อ าเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง  ๔  เมตร 
ช่วงที่  ๑  บ้านค ามะยาง  หมู่ท่ี  
๗–  บ้านดอนกลอย  หมู่ที่  ๖  
ยาว  ๕,๕๐๐  เมตร 
ช่วงที่  ๒  บ้านดอนกลอย   
หมู่ท่ี  ๖  –ต าบลยางตลาด  
ยาว  ๒,๒๖๐  เมตร  หน้า  
๐.๑๕  เมตร  ถมลูกรังข้างละ  
๐.๕๐  เมตร  คิดเป็นพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๓๑,๐๔๐  
ตารางเมตร 

๑๖,๒๙๒,๕๐๐ - - ความยาวของถนน ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ ์

 
 
 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนำศักยภำพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่ำอำศัย  น่ำท่องเที่ยว  และน่ำลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
๑.  ยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  
๑.๑  แผนงำนเคหะและชุมชน   

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านโนนชาด   

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  

๘,๓๙๘,๐๐๐ - - ความยาวของถนน ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ ์

แบบ  ผ.  ๐๓ 



๕๘ 

หมู่ท่ี  ๓  –  บ้านหนองโก  
ต าบลโคกพระ  อ าเภอ
กันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม 

๔,๐๐๐  เมตร  หน้า  ๐.๑๕  
เมตร  ถมลูกรังไหล่ทางข้างละ  
๐.๕๐  เมตร  คิดเป็นพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๑๖,๐๐๐  
ตารางเมตร   

๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านดงน้อย   
หมู่ท่ี  ๕  –  บ้านค าไฮ  
ต าบลหนองตอกแป้น  
อ าเภอยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  
๓,๐๐๐  เมตร  หน้า  ๐.๑๕  
เมตร  ถมลูกรังไหล่ทางข้างละ  
๐.๕๐  เมตร  คิดเป็นพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๑๒,๐๐๐  
ตารางเมตร   

๖,๒๙๙,๐๐๐ - - ความยาวของถนน ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ ์

๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านหลักด่าน   
หมู่ท่ี  ๑๑  –  บ้านลิ้นฟ้า  
ต าบลกุดไส้จ่อ  อ าเภอ
กันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  
๑,๔๐๐  เมตร  หน้า  ๐.๑๕  
เมตร  ถมลูกรังไหล่ทางข้างละ  
๐.๕๐  เมตร  คิดเป็นพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๕,๖๐๐  
ตารางเมตร   

๒,๙๔๐,๐๐๐ - - ความยาวของถนน ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ ์

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนำศักยภำพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่ำอำศัย  น่ำท่องเที่ยว  และน่ำลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
๑.  ยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  
๑.๑  แผนงำนเคหะและชุมชน   

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านดงน้อย   
หมู่ท่ี  ๔  –  บ้านโคกสาย  
ต าบลหนองตอกแป้น  
อ าเภอยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  
๒,๓๓๗  เมตร  หน้า  ๐.๑๕  
เมตร  ถมลูกรังไหล่ทางข้างละ  
๐.๕๐  เมตร  คิดเป็นพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๙,๓๘๔  
ตารางเมตร   

๔,๙๐๖,๙๐๐ - - ความยาวของถนน ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ ์

แบบ  ผ.  ๐๓ 



๕๙ 

๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ ๙  –  
กิโลเมตรที่  ๕  อ าเภอยาง
ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง  ๕  เมตร  ยาว  
๑,๔๕๖  เมตร  หน้า  ๐.๑๕  
เมตร  ถมลูกรังไหล่ทางข้างละ  
๐.๕๐  เมตร  คิดเป็นพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๗,๒๘๐  
ตารางเมตร   

๓,๘๒๑,๐๐๐ - - ความยาวของถนน ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ ์

๗ ก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน  บ้านดง
น้อย  หมู่ที่  ๔  –  บ้านโนน
สวรรค์  หมู่ที่  ๘ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างสะพาน  จ านวน  ๑  
แห่ง 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ความยาวของ
สะพานและพื้นที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

ทางหลวงชนบท
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 
 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนำศักยภำพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่ำอำศัย  น่ำท่องเที่ยว  และน่ำลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๕  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
๑.  ยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  
๑.๑  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เป็นปัจจัยต่อเนื่อง   

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๘ ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามห้วยปลาหลด  
จากบ้านโนนชาด  หมู่ท่ี  ๓  
–  บ้านดอนยูง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างสะพาน  จ านวน  ๑  
แห่ง 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ความยาวของ
สะพานและพื้นที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

ทางหลวงชนบท
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๙ สูบน้ าด้วยพลังงานทอแทน
และสูบน้ าด้วยระบบท่อ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ไว้อุปโภค  บริโภค  
และท าการเกษตร 

วางท่อสูบน้ า  พร้อมจัดหา
เครื่องสูบน้ าด้วยพลังไฟฟ้า   

๕,๐๐๐,๐๐๐ - - พื้นที่ก่อสร้าง ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภคและท า
การเกษตร 

อบจ.กาฬสินธุ ์

๑๐ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ลาดยางสาย  ภายในต าบล
หนองอิเฒ่า 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง   ๗,๐๐๐,๐๐๐ - - ความยาวของถนน ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ ์

๑๑ ปรับปรุงระบบกรองน้ า  
ประปาหมู่บ้าน  บ้าน

เพื่อปรับปรุงระบบ
กรองน้ าให้มี

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบกรอง
น้ าให้พร้อมใช้งาน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

แก้ไขปัญหาระบบ
การผลิตน้ าประปา 

อบจ.กาฬสินธุ ์

แบบ  ผ.  ๐๓ 



๖๐ 

หนองอิเฒ่า  หมู่ที ่ ๙ ประสิทธิภาพ 
๑๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

ภายในต าบลหนองอิเฒ่า 
เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง   ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ความยาวของถนน ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ ์

๑๓ ขยายไหล่ทางถนนลาดยาง
สาย  กส  ๒๐๕๘  และ
ภายในต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายไหล่
ทางถนนลาดยาง   

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ความกวู างของ
ไหล่ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ ์

รวม ๑๓  โครงกำร - - ๖๒,๖๕๗,๔๐๐ - - - - - 

 
รำยละเอียดโครงพัฒนำ 

แผนพัฒนำทอ้งถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ส ำหรบัโครงพัฒนำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนนิกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ  อ ำเภอยำงตลำด  จังหวัดกำฬสนิธุ ์
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนำศักยภำพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่ำอำศัย  น่ำท่องเที่ยว  และน่ำลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่  ๖  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๖.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
  ๖.๑  กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๑ การป้องกันและการควบคุม
ไฟป่า 

เพื่อป้องกันและการ
ควบคุมไฟป่า 

จัดอาสาสาสมัครระวังไฟป่า ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จัดกิจกรรมปีละ  
๒  ครั้ง 

เป็นการป้องกัน
ไม่ให้เกิดไฟป่า 

ส านักงานปลัด 

รวม ๑  โครงกำร - - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  ๐๖ 



๖๑ 

 
 



๖๒ 

ส่วนที่  ๕ 

กำรติดตำมและประเมินผล 
 

๑. กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
    กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ก าหนดให้ผู้บรหิารท้องถิ่น
เสนอผลการตดิตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบ
การประเมินผลระดับใด 
แนวทำงกำรพจิำรณำกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำท้องถิน่ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
กำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แลว้เสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันทีป่ระกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๑ แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยทุธศำสตร์เพื่อควำมสอดคลอ้งแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ป ี ประกอบด้วย 

๑.๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน 
๑.๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ คะแนน 
๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย 
    (๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน 
    (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
    (๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน 
    (๔) วิสัยทัศน ์๕ คะแนน 
    (๕) กลยุทธ ์๕ คะแนน 
    (๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์๕ คะแนน 
    (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร ์๕ คะแนน 
    (๘) แผนงาน ๕ คะแนน 
    (๙) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 
    (๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน 
    คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 

๒.๑ แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
ประกอบด้วย 

๒.๑.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน 
๒.๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 
๒.๑.๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 
๒.๑.๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ คะแนน 
๒.๑.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 
    (๑) ความชัดเจนของช่ือโครงการ ๕ คะแนน 



๖๓ 

    (๒) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน 
    (๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน 
    (๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี ๕ คะแนน 
    (๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ ๕ คะแนน 
    (๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน 
    (๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน 
    (๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน 
    (๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน 
    (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
    (๑๑) มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน 
    (๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์๕ คะแนน 
    คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
๓.๑  แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยทุธศำสตร์เพื่อควำมสอดคลอ้งแผนพัฒนำ 

ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ประเด็นการพิจารณา  
 ๑. ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐  คะแนน 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕  คะแนน 
๓. ยุทธศาสตร ์๖๕  คะแนน  ประกอบด้วย 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
๓.๔ วิสัยทัศน ์(๕) 
๓.๕ กลยุทธ ์(๕) 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์(๕) 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร ์(๕) 
๓.๘ แผนงาน (๕) 
๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

 รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
๒.  กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
 การประเมินผลโครงการ  จ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวช้ีวัดเพื่อเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ  ประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ  ๘  เกณฑ์  ด้วยกันคือ 
 ๑.  เกณฑ์ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress) 
 เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน  การประเมนิ
ความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า  การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
หรือไม่  เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๔  ประการ  คือ 
      ๑)  ผลผลติเทียบกับเป้าหมายรวมในชว่งเวลา  เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต  (Outputs)  ของ 
โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ  ความยาวของถนนที่สร้างได้  จ านวนแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อ
การเกษตร  สดัส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง  เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่ก าหนด 
      ๒)  จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ  เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ  มากมาย  จึง 
จ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า  โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  
ทั้งกิจกรรมหลกั  กิจกรรมพืน้ฐาน  กิจกรรมรอง  และกิจกรรมเสริม  ในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์  เดือน  ไตร
มาส  หรือระยะของโครงการ  (Phase) 
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      ๓)  ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา  เป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ  ซึ่ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ  ได้แก่  งบประมาณที่ใช้ไป  งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน  เงินงวดและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ  และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธก์ับเวลา  ในรปูของคน - วัน   (Man - day)  
หรือ  คน - เดือน  (Man - month) 
      ๔)  ระยะเวลาที่ใช้ไป  เปน็ตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่า  ได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้วและเหลือระยะเวลา
อีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ  โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุตาม
เป้าหมายด้านเวลา  และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรวม 
 ๒.  เกณฑ์ประสิทธิภำพ  (Efficiency) 
 การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได ้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงาน  
ทรัพยากรที่ใชน่อกจากงบประมาณแล้ว  ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์  ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้
ไปในการด าเนินงาน  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๔  ประการ  คือ 
      ๑)  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย  เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ 
โครงการ  เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน  ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  สมประโยชน์  ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 
      ๒)  ผลิตภาพต่อก าลังคน  เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ  ซึ่ง
นอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้ว  ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลใน
การด าเนินโครงการ  และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนิน 
กิจกรรม  และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 
      ๓)  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา  เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ  จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน  จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแต่ละปี  จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 
      ๔)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ  เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ  อาทิ  การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ  การตัดทอน
ขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ  การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการ  คิดเป็น
ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 
 ๓.  เกณฑ์ประสิทธิผล  (Effectiveness) 
 การประเมินประสิทธิผล  เปน็เกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพะด้าน  โดยดูจากผลลัพธ์จาก
การด าเนินงาน  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๔  
ประการ  คือ 
      ๑)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย  เป็นตัวช้ีวัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรล ุ
เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร  โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคณุภาพของ
ประชากรเป้าหมาย  อาทิ  การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ  สังคม 
      ๒)  ระดับการมีส่วนร่วม  เป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วม  โดยสามารถ
อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อยเพียงไร  และ
โครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร  ระดับการมีส่วนร่วมสามารถส าเร็จมากน้อยเพียงไร  และ
โครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมไอย่างไร  ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก  จ านวนประชากร  ความถี่  
ระดับและกิจกรรม  ซึ่งครอบคลุมการร่วมตดัสินใจ  วางแผนและติดตามผล 
      ๓)  ระดับความพึงพอใจ  เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ  โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ 
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ  สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โครงการ  ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
      ๔)  ความเสี่ยงของโครงการ  เป็นตัวช้ีวัดประสิทธผิลเพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรล ุ
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่  ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมของโครงการ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 ๔.  เกณฑ์ผลกระทบ  (Impacts) 
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 เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ชุมชน  สังคมและหนว่ยงานในภาพรวม  
เป็นผลกระทบระยะยาว  ผลกระทบอาจมีทัง้ที่มุ่งหวัง  (Intended  impacts)  และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง  
(Unintended  impacts)  ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๓  ประการ  คือ 
      ๑)  คุณภาพชีวิต  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย  อาทิ  รายได้  ความเป็นอยู่  โอกาสทางการศึกษา  การมีงานท า  สุขอนามัยสภาพแวดล้อมของ 
ครัวเรือน  ชุมชน  โดยสมารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี  หรือมาตรฐานการด ารงชีพ 
      ๒)  ทัศนคติและความเข้าใจ  เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ  โดยสามารถวัดระดับ  (Scale)  ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง  
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการ  นโยบาย  ผลประโยชน์ของโครงการ  ความพึงพอใจในการรบับริการและ
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 
      ๓)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ  อาทิ  สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม  จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติมากขึ้น 
 ๕.  เกณฑ์ควำมสอดคล้อง  (Relevance) 
 เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพจิารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการหรือ
สามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่  ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง  ตลอดจน
จะต้องตอบค าถามด้วยว่า  แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาทีเ่ป็นจริงได้
หรือไม่  ประกอบด้วยตัวชี้วัดส าคัญ  ๓  ประการ  คือ 
      ๑)  ประเด็นปัญหาหลัก  ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  ทั้งที่
ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข  รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน  ตาม
ความรุนแรงของปัญหา 
      ๒)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปญัหา  เป็นตัวช้ีวัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา  ซึ่งเป็น
มาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการน ามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลา
ของการด าเนินโครงการ  และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
      ๓)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย  เป็นตัวช้ีวัดถึงความต้องการของ 
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่  อาทิ  ค าร้องเรียน  ข้อร้องทกุข์  ให้แก้ไขปญัหาเพื่อสนองตอบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ  หรือได้รับความ 
เสียหายจากการด าเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชากรเป้าหมาย 
 ๖.  เกณฑ์ควำมยั่งยืน  (Sustainbility) 
 เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเน่ืองจากความสอดคล้อง  โดยพิจารณาระดับความต่อเน่ืองของกิจกรรมว่าจะ
สามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ  ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้  
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามรถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ   
๓  ประการ  คอื 
      ๑)  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ  (Economic  viability)  เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการ
เงินของโครงการ  อาทิ  จ านวนงบประมาณของโครงการ  แผนการใชจ้่ายงบประมาณ  ภาระผูกพนั  สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้  แหล่งสนับสนุนงบประมาณ  ปริมาณงบประมาณ  หรอืเงินทุนหมุนเวียน  จ านวน  
และขนาดกองทุนด าเนินโครงการ  ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
      ๒)  สมรรถนะด้านสถาบัน  (Institutional  capacity)  เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของหน่วยงานใน
การบริหารโครงการ  การพัฒนาองค์กรประชาชน  การมีสว่นร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ระดับการมี 
ส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ  การวางแผนงานและบริหารโครงการ  และการ
ปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการด าเนินโครงการ 
      ๓)  ความเป็นไปได้ในการขยายผล  เป็นตัวช้ีวัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพึ่งตัวเอง  
โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี  ทั้งการขยายผลตาม
แนวราบ  กล่าวคือ  การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ  การเพิ่มจ านวนประชากรเป้าหมาย  การขยายก าลังผลิตของ
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โครงการเดิมและการขยายผลในแนวด่ิง  ได้แก่  การขยายพื้นที่โครงการ  การขยายเครือข่ายโครงการและการ
ยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

๗.  เกณฑ์ควำมเป็นธรรม  (Equity) 
 เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม  (Social  equity)  โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบ
จากการด าเนินโครงการ  โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม  ความ
เสมอภาค  ความทั่วถึง  ในการรับบริการ  การจัดสรรคุณค่า  (values)  และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาค
เท่าเทียมกัน  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๓  ประการ  คือ 
      ๑)  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ  เป็นตัวช้ีวัดที่ให้ความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุกกลุ่มย่อย  
ในสังคม  อาท ิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตรและกลุม่อาชีพอื่น  การจัดหา
ต าแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง  มาตรการลดผลกระทบทางสงัคม  ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่จัดให้แก่
ประชากรทุกสาขาอาชีพ 
      ๒)  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ  เป็นตัวช้ีวัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ  ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา  โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอภาคระหว่าง
เพศ  หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ  (Gender  discrimination)  หรือไม่  โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่า
เทียมในโอกาส  บทบาทระหว่างหญิง/ชาย  การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 
 ๘.  เกณฑ์ควำมเสียหำยของโครงกำร  (Externalities) 
 เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่า  การด าเนินโครงการจะไม่ก่อให้ เกิด
ความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม  หรือชุมชน  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  ๓  ประการ  คือ 
      ๑)  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นตัวช้ีวัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นผลจากการด าเนิน
โครงการ  โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกดิขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
(Environmental  Impact  Assessment - EIA)  ในช่วงก่อนท าโครงการ  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบ
และมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย  เพือ่เป็น
หลักประกันความเสี่ยงให้กับสงัคม  และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ 
      ๒)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐ  ในลกัษณะของผลกระทบภายนอก  (Externalities)  ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและ
ชุมชนโดยรอบ  ที่ต้องแบกรบัค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม  (Social  costs)  ที่ต้องเสียไป  อาทิ  พ้ืนที่การเกษตร
ที่ถูกน้ าท่วมเสยีหายจากโครงการคลองชลประทาน 
      ๓)  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม  เป็นตัวช้ีวัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินโครงการและ
ส่งผลกระทบดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน  อาทิ  การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  การสูญเสีย
โครงสร้าง  แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี  ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  ความ
เอื้ออาทร  ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม 
 เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ  ซึ่งครอบคลุมมิติ  
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  มิติด้านการบริหารจัดการ  มิติด้านทรัพยากร  และมิติด้านสิ่งแวดล้อม  เกณฑแ์ละตัวช้ีวัด  
จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมนิผลโครงการ  ในลักษณะที่เป็นพลวัตร  ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
โครงการ  เพื่อวัดถึงความส าเร็จและความลม้เหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ซึ่งในทางปฏิบัติ  จ าเป็นต้อง
น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ  โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม  
(Composit  indicators)  ของแต่ละโครงการต่อไป 
 
๓.  สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิน่ในภำพรวม 

๓.๑  กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ได้ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน
ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งที่เป็นภารกิจตามหน้าที่ซึ่งกฎหมายก าหนดและภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอน ได้ดังนี้  

      ๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่า ได้ด าเนินโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ขยายเขตไฟฟ้าในครัวเรือน ก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
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      ๒.  ด้านเศรษฐกิจและพฒันาผลผลิตทางส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตร ีกลุ่มเยาวชน และ
กลุ่มผู้สนใจ รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่มใหม้ีอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมคีวามเข้มแข็งและมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ สนับสนุนเงินทุนดาเนินการให้กับกลุ่มต่างๆ       

      ๓.  ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  สนับสนุน
งบประมาณในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ให้สามารถด ารงชีวิตที่ดีตามสมควรแก่
ฐานะ  ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านสาธารณสุข  เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      ๔.  ด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชนและการป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าได้มีบริการการแพทย์ฉุกเฉินไว้ให้บริการประชาชน  การเฝ้าระวังยา
เสพติด  การก่ออาชญากรรม  และการอยู่เวรยามในช่วงเทศกาลส าคัญเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนน 

     ๕.  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณ ี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าได้ให้
ความส าคัญต่อการศึกษาแก่เด็กโดยการสนับสนุนงบประมาณการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและ
โครงการอาหารกลางวันแก่เด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน  นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่ายัง
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น กิจกรรมวันผู้สูงอายุ งานวัน
เข้าพรรษา งานส่งเสริมประเพณีเทศน์มหาชาติ งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ 

     ๖.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสรมิการท่องเที่ยว  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่าได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกตน้ไม้บริเวณสองข้างทางบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชนต าบลหนองอิเฒ่า
สถานที่ราชการในท้องถิ่นและบริเวณบ้านเรือนของประชาชน  ตลอดทั้งการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนร่วมกัน
ก าจัดขยะมูลฝอย  เพื่อความสะอาดของต าบล   รวมทั้งการก่อสร้างรางระบายน้ าก็ได้ด าเนินการในจุดที่มีน้ าท่วม
ขังแล้วบางส่วน 

     ๗.  ด้านการเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน  ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ พัฒนาขีดความสามารถด้านการปฏิบัติงาน จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการให้บริการ
ประชาชนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ให้บริการจดัเก็บภาษีนอกสถานที ่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานต่างๆ และของ อบต. จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของต าบลเพื่อใช้เป็นแนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ต าบล  

๔.  ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่นในอนำคต 
     ๔.๑  ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องวางแผน และเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนที่มีต่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น ๗ ด้าน ดังน้ี 
  ๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการสรา้งเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
ท าให้เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลคา่ และช่องทางการกระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นจะเกิดการ
เรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทนุในประเทศไทยให้มีการการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพื่อให้การ
เคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการขยายการผลติ ไฟฟ้าและประปา ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจไม่สามารถด าเนินการได้โดนล าพัง จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๒. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะเพิ่ม
มากขึ้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพ้ืนที่โดย
อาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตแบบ
ใหม่ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 
  ๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืน         
ด้านสิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อ
สร้างความรัก ความหวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดก่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างไร   ก็
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ตามต้องไม่ลืมเรื่องของการควบคุมมาตรฐานของการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
เกิดการจัดการที่ทีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวนของเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครอง       ส่วน
ท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  ๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหาสังคม
และสาธารณสขุที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแย้ง  ทาง
สังคมและเชื้อชาติ และอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ต้องเน้น
การจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดในแต่ละงานหรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคญักับการเข้าถงึการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะท าให้ชุมชน  มีการด ารงชีวิตที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
  ๕. การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการเฝ้าระวังปัญหา
อาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลกัเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้
ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทรและมคีวามมั่นคง 
  ๖. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาด้านต่างๆเสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและส่งเสริม
การศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้โดย
ต้องเน้น การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยปรับหลักสูตร
การเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบา้นในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการ สื่อสารที่ดี การ
พัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและน าเทคโนโลยีมาใช้
ประกอบการเรียนการสอน ท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรูท้ี่ทันสมัย มคีวามเป็นสากลและมีคุณภาพ  นอกจากนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าข้อมูลที่จ าเป็นต่อแรงงานต่างชาติ  เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ส าหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น นอกจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
จะต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวฒันธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนแล้ว ยังต้องเป็นสื่อกลางใน
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ในประเทศอาเซียนอื่นที่มีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งมักจะมีวฒันธรรมที่คล้ายคลึงกัน  การจัดกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้
ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น 
  ๗. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจต้องมีการจัดต้ังหน่วยงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์  โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพ่ือรับรองเน้ืองานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และเพ่ือให้สามารถสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอื่นที่มาติดต่อราชการได้ 
 
 
 
     ๔.๒  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจำกกำรพัฒนำ 

  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนับเป็นโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะของบประมาณเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาการจัดบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานเป็นพื้นฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ในภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นจะต้องปรับตัว ในด้านต่างๆ 
ต่อไปนี้ 
   ๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

    - จ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น เช่นการ
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานที่จ า เป็นต่อการผลิตเช่น ไฟฟ้า และประปา ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒) การพัฒนาส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ 
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    - จ าเป็นต้องทบทวนถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลและช่วยเหลือธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมภายใต้ท้องถิ่นรวมถึงวิสาหกิจชุมชน และอาจจ าเป็นต้องทบทวนนโยบาย และบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการลงทุนภายในท้องถิ่น 

๓) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - ต้องมีบทบาทมากขึ้นในการเฝ้าระวังการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
    - มีการก าหนดแผนและมาตรการป้องกันและบรรเทาวิกฤติทางด้านสิ่งแวดล้อม 
    - มีการซักซ้อมท าความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง

ทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๔) สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจมีปัญหาสืบเนื่องมาจากแรงงานอพยพ ทั้งในปัญหาความยากจน 

และโรคระบาด 
    - อาจต้องมีแนวทางหรือนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องต่างๆ อาท ิการป้องกันโรคระบาดและการจัดการ

สาธารณสุขขั้นมูลฐาน การจดัการศึกษาใหก้ับลูกหลาน การบริหารจัดการเรื่องแรงงาน 
ต่างชาติที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย และการจัดสวัสดิการให้แก่แรงงานอพยพ 

๕) การรักษาความสงบเรียบร้อย 
    - อาจต้องมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องการเฝ้าระวังปัญหาด้านอาชญากรรมมากขึ้น 
    - ในบางพื้นที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับ 

แรงงานอพยพร่วมกับราชการส่วนกลางเพื่อน ามาใช้ในยามจ าเป็น 
    - ในบางกรณ ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องร่วมกับชุมชนในการก า หนดกติกาและหลักเกณฑ ์

ของชุมชนส าหรับแรงงานต่างชาติ 
๖) การจัดการด้านภาษา วัฒนธรรม และจารีตประเพณ ี
    - อาจจ าเป็นต้องจัดท าข้อมูลที่จ าเป็น ส าหรับแรงงานต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียนอื่นๆ 

               - ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และท าความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน 
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